
 פ1עצ עא פע21ע2/מ8מע2עת6 ם1611ד,41 צנ1מתמו1ופאח ן.1מ8מ גת

 אס. 1

 עא 3 160צ אפ

 1061 1/12560גטז1ת

 1נ1/ אז 48 ע,4ז,טצפצצ

 צזסמפנ!פומ 111 ,גדישעא מט (:01 1,261 08

2 
 וו/,116א אז ,צ1נסטופו 8668 (יםואד הא

 ,ג 111 51 , א1,8559861עטפעדזד5פ



 א ,עד10א 41 צנפטסנפמת םססצ סעאד טא

 עד ד1 טע פד1 , א1 59, 4-4טפעדדפ

 413 250-4900 | צנספ19110מ881124 60

 ץעלעיצ .צ1מסנ1פגמ80ס0צא6עאיו עמ .ס0עת(

 אז,אן סע ?שאתפסזאפס עסת דתע

 פ1ע4צ קא פען 8עתס ם1וסט11;,ג{ צנממו1פת 1ן1מת א4עתצ

 על, עעסצנופעפ םצ;

 1 1006 ם. (ט01960 1 4

 /4716 67 106 (טץ06טז1 1

 1116 פ6שזונסוזז (ב711ט11811 1םזז111ד/

 100016 חוה םסזטחזח ם. 10//111/50ז 1 101111601101

8160 208 

 10ט6ז+ 06

 151911160118 16/3008 1011110011ס1

 161/ ןכ. 0561

1010111115/6 800 614 5001 

 ןבהזזר/ 8114 160116116 ש'/0111ט679 101111601101

 אז אזתאזמעתמּפ אס ץםזטאתמפ סע 2

 1101 8 310615/1 000 (6116ז

 1 תס 00/66װ6 טחט6, סע 201060 ןק68000/4.18 8 1201010021 פץתסס}

 04 100150 016811014ש . 1 תס 1תפק1זהחסת 10ע סטע ס010קתסת 002068 1זסז

 8 4692 טש 406 תס1ס0 2084 '/600161 11202ת1 0{ 16:05216ז0, 151261.

 1 תס 14210ת21 310015ת 8008 (-6016/ 16506048 106 ססקעץע12+ 8תס 1ת4611606021 קנעסןקסז?/ 1285

 זת סט; טססאפ. 10 106 0684 04 סטע אתסשט1606, 415 4106 18 614ח6/ 1ת {חס קטסס ססנמגזת

 סע 1+ 15 גת סזקםגת ץטסעא 104 צטת1סח תס סטזעסת+ ססקעץע124 0ס106ז סג 06 1460414160-

 1 ץסט תס)0 גת 2061ע6 ססקץצ18+ 0 4018 צטסעצ - סע 14 ץסט אחסשש זטתס 0068 --

 ןק16256 ס024204 ט5 טע קתסתס 24 413-256-4900 א153, סע טצ סזתג11 21 01981121110ע8ץ0ט18061.



 - ,םיובטסַאמ ,י





 ,ליימ 1

 ..םלשזוןשילידיש רעד ןיא

 .עינלעשזרָאג עיינ יד
 טל ע טעקע גל הא ופה עטערעעיד

 24 2( ט :
 א

 םעד טּפױהרעּביא ןוא עיניל יד ןָא ןענעכייצ רימ רעדייא

 רימ ןעומ ,ןעדלעה טרעזנוא ןופ דנאל םוצ טרהיפ סָאװ ,געוו

 טפול ןייז סָאװ ,ןעגידלַאװ ַא געװ ַא ןיא ןעשזדנַאלּברעּפ רעהירפ

 -עגנָא ןוא סעגידנרָאק ,סעגימולּב סיּפע טימ טקעמש הירפרעדניא

 טלעטש ןז עסייה יד ןעװו ,גָאטיײּב רָאנ ,רעסַאװ ןופ סעמהעג

 ,חיר ַא טפול רעד ןיא ךיז טריּפש ,לעמיה טימ-רעד ןיא ךיז

 -ערּב יד .ּברַאפלײא ןופ שימעג ןעטכעלש ַא ןָא טנלָאמרעד סָצװ

 -עג רעד ןופ ךעלרעסַאװ יד ,עגימייל ןענעז דרע רעד ןופ סַײג

 גנילק םוצ ךילנהע ,ּברַאפ-להָאטש עפױאש ַא סיפע ןעמוקעב דנעג

 ןוא דניװ ןהֶָא ןעהעטש יז .סרעי טימ טזָאלרעּפ רעסעמ ַא ןומ

 ןָא ךיז טּבױה סָאװ ,דמַאז רעסייה רעד .ןעקנירט םוצ עטלַאק

 ,דלַאװ-לעדָאנ ןעטֿכיײפ ןעגנוי ןעטכידעג ַא סיּפע טימ טייװ ןופ

 טהיצ ,טכַאנײּב ףלעװ עטציירוצ עגנוי ןָא טגהָאמרעד רעֿכלעװ

 ,ךעלמיוּב-לעדָאנ עטנערּבעגּבָא עניילק טימ חטש ן'רעציא קעװַא ךיז

 גנונפָאה גינע ןיוש ןעביג ןוא דרע רעד ןיא ענעּבָארגעגנײא

 רָענ יד ןיא סָאד ,סיזַאַא ןייק טשינ זיא סע ,ָא .ןעסקַאװ םוצ

 !עינלעשזרָאג

 יה
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 ,דנעגעג רעד ןיא ןיײרַא לעֿפילעמַאּכ ךיז טדיינש ןעמ ןעוו .
 .הָאמרעד עכלעװ ,רעזייה ענעפרָאװעצ ןופ לגס ַא ךיז טקרעמעּב

 ויא ןױה עטשרע סָאד ;עיצנַאטס-ןהַאּב רענעפרָאװרעפ ַא ןָא ןענ
 ייװצ ןופ ןעטלַאהעג ,ןעמױק םעגעשעמ ןעכיוה ַא טימ ןעמונרעפ

 -עג זיא סָאװ ,לעבענ א ךיז ןופ סױרַא-טיג ןעמיוק רעד .,ןעטרד
 .גרָאק ןופ ּברַאפ יד זיא ּברַאפ ןייז ;ערַאּפ ןוא ךױר ןופ טשימ
  .גײטש ןוא ןעפנָארּב טימ טגָאלש חיר ןייז ,טייצ-ינוי ןיא דלעפ
 .עלפ ןופ ןעהייר ךיז ןעטיײרּפש זיוה ןעגיזָאדמעד רעטנוא ,להיוק
 .לעװ ןופ ,ןענישַאמ ענעֿבכָארּבוצ ,סנעּפַאצ ענעשעמ ,רעסעפ ,רעש
 א ךױ ט'עקיװ ײז ןעּבענ ןוא לײא ןעטלַא טימ טקעמש סע ץֿכ
 ,רעזייה עהייר עטייווצ

 -רעפ ,סגידנעמױקטלעּפָאד ַא ,סקניל ןופ זױה עטשרע סָאד
 עצרַאװש טימ טעשטּפָאקעגסױא ןוא סעטַאל עסייוו טימ טרימש
 לייא ןופ תיר ַא סיּפִע רעטסנעפ ענעפָא יד ןופ ּבָא-טיִג ,םימלצ
 -ַאּב טימ טסירק ַא ,טסינישַאמ ַאמלַאט טנױאװ ָאד .עלָאמס ןוא
 טיא ןעפור עלַא סָאװ ,ליומ ןיא עלעקלויל ַא טימ ןוא דרעּבנעק
 טגרעלעג רע סָאה ןערהַאי עגנוי יד ןיא סָאװ ,רַאפרעד ?ּכַאוש,

 ןיא רעטַאהעג-הנותת רעגיטרַאפ ַא ןעמוקעג ןוא דנַאלסױא ןיא
 א ןיא דניק ַא ןוא ּביײװ דנַאלּב א טימ ,הבאלמ-לעב רגַאלסיוא |

 סָאװ ,עקריװעיװ א םהיא ייֿפ טגנעה רעטסנעפ יד ןיא .לעגיוו
 .לצװ גנוי 8 ןוא ,ײגוּפָאּפ 8 ,סינ רעהעגכרוד ןעדעי ייּב ךיז טעג
 ,טייק ַא ףיוא לעּפ

 ןעבױש ןוא לעניופ רַאפ רע597 טימ ךיוא ,רעטייוו זיוה ַא

 א ןָא ןענהָאמרעד סָאװ ,רעטסנעפ ןוא ןעריהט ליפ סיּפע ןוא
 .ייהנעויוא יד ןופ ןיה סטד ןזיא ,זױה-טכַאנ ןעשיטדָאטשסיױרג
 ,עיגלעשוראג רעד םורַא ןעשנעמ עטסָארּפ ןוא סרערימש = ,סרעצ

 .ייּב ראג ,סגערָאל עטכַאמרעפ יב גָאט ןעצנַאג 6 ןעפָאלש סָא
 :גירעה טימ טקעמש יז ןופ ןוא ןעוויוא טורַא יז ןענעז טמא
 טקרעמעּב רעטייוו טירט ןהעצ ַא ייּב ,לעֿפַאטרַאק ענעטַארּבעג ןוא

 ייװצ סעילַאּב יד ןופ ןעלקניוו יד ןיא ןהייצ טימ ןיוה ַא ייּב ךיז
 ןעגיא עזייּב עניילק טימ ,ענעגיוצעגסיוא ,דניה עטראה עלעג

 וצ טשרוד ּפיוא גידנעטש ןעגיל סָאװ ,ןעגנוצ עטר עגנַאל ןוא



 .,םורוד .יירר

 סשינ ןענעז סָאד .ןעסיורד ןיא טמלעה רעד ןיא ןעצימע ןעגָאו

 יד רָאנ ןענעז סָאד ,דגָאי ןופ דניה יד טשינ ,דניה-המחלמ ןייק

 א עקרוּב רעלעג ַא טימ די ַא ,םייח רעטעפ ןופ דניה-רעטיה .

 יב טעּפש רעדָא ןעניגעּב ,ןעטניה ףיוא סקיּב ןעלעּפָאד ַא טימ

 -נײא ןערהָאפ וצ םייח רעטעפ םעד סיוא-טמוק ןעגער ןיא טֿפַאנ

 וצ רֶעדֶא ,ןעּפָאה ןעפיוק רעדָא ןעפנָארּב רַאפ דלעג ןעריסַאק

 -טשינ ,ךיז רע טיג ;ןעקישסױרַא רעשעלפ עטוה רעד ןופ ןעסייה

 םַאכ ַא ,ןרענוד יד טימ ןעצילב יד ןוא ןעגער ן'פיוא גידנעקוק

 ןופ ןעסַאצּבָא עטדנוזעג יד טימ ּפַאלק א ,לעדרעפ םעד ףיוא ףױרַא

 ןרעטנוא ןופ טיג דלַאּב ןוא ,ןיוּב ןעשידרעפ ןיא לעװיטש יד

 נָא םעניד ַא ןופ ּבױטש ַא ךיז ףיוא בױה ַא דרעפ ןעגידנעהילפ

 טימ ןוא רעליימ ענעפָא יד טימ דניה יד ןוא ,דמַאז ןעמהענעג

 ירעּב עגידמַאז יד רעּביא ךיז ןעֿכיילש ןעסיורד ןיא רעגניצ יד

 זױה סָאד טָא ,תיּבהילעּב רעייז ןעטיה ,.וצ ןעלָאהט ןוא רעג

 -לעשזרָאג רעד םורַא רעזייה ערעדנַא יד ןופ רעטנוא ךיז טדייש

 ,טצרַאװשרָאפ טשיג ןענעז טרָאד ןעשנעמ יד סָאװ ,טימרעד עינ

 ,ליפוצ טעוואהרעפ טשינ

 ןעטיײר ןופ טרָאד ןעמ טהעז טֿפַאנרַאפ גָאטשרענָאד עלַא

 רָאּפ 8 ןוא ןעגנוצ-רעייפ ןהעצ יד ןרעקַאלפסױרַא ןעוויוא-קַאּכ

 -:עפרַאװרעּביא ,ּפעק ענעדנוּברעפ טימ ןעהעטש סענעדוי עטדנוזעג

 -גָאטיירפ ןוא תּבש ףיוא תולח 24 יד ןופ ןעטֿפעלּפ עקיד יד גיד

 פעד ןעװױא ןעטיירּב םעד טָא יב ןעמ טהעז יקַאט ,סטֿכַאב-וצ

 ,ייו ןיא לייוו ,סנעוװיױא-לעכַאק דנייפ ' טָאה סָאװ ,םייח רטטעפ -

 -ַאװ ךיז ,סעצײלּפ יד ןעּבײרגָא טשינ ךיז ןעמ ןָאק ,רע טגָאז

 רעד ןופ ,ןעטייצ סנָאעלָאּפַאנ ןופ ;וישעמ ןעלהעצרעד ןוא ןעמיר |

 ,תועובש רַאפ עלַא ,גירק ןעשיקרעט םעד ןופ ןוא עינַאטסװַאּכ

 יעפ םָאד ןעמוק ןעװיוא םענעגייא םייּב יוא ןעמ טהעז ,רעדיוו

 8 טימ ,ךיז ןעטלַאּפש ןעלמיה יד ואװ ,ןעסיורד ןופ םייה רעט

 ףיױא ךיז ןעלעטש סָאװ ,דניה עדליו יד טימ ןוא קירטַאט קנעפ

 ,רע ןוא ,ןעלגָאר ןעשירפ ןעקעּב ץ'רַאפ קעװַא סעפַאל ייווצ

 סקעז יד ףיוא-טעקרָאק רעטעפ רעגירהָאה-דנַאלּב רעֿפױה רעד

 5  -רעפ ,טפװ ןוא ןעפנָארּב ןעקרַאטש ןוא ןעסיז רעשעלפ עסיורג
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 ףױה רעד ןיא ןעלגָאררדעק ןופ ןעצינש יד טמראװ ןוא טסייּב
 עלעסיּב ַא ךיז רע טרַאּפש ךָאנרעה ,דניה יד ןופ סעקונש יד וצ
 / .יױנעשטשיּפוצ ,תומדקא ןופ ןוגינ םעד ןעגניז ןָא טּבױה ןוא וצ
 .ענ ךיז ןעגעל דניה עּביל יד ןוא ,קירטַאט ןופ גנַאזעג ן'טימ
 יז ןעמַאלק עט'רוּכש'רעפ ּבלַאה ,עגירעפעלש ּבלֲאה ,םהיא ןעּב
 ךיוא ,ךיז טכַאד ,ןעגניז ןוא עגְעלדָאּפ רעד ןיא ןעלדייוו יד טימ
 ,.וצ סיפע

 ,געװ א סיּפע ןיא קעװַא טרהיפ סָאװ ,עלעקשזעטס ןיילק ַא
 זיא ,ןעפנארב ןעטוג טימ ןוא סּבױא טימ טקעמש טפול יד ואוו
 -רָאג רעד ןופ סטֿכער ףױא ןױה ס'מייח רעטעּפ ןוכ געוו רעד
 רעיא קעװַא טע'בנג סָאװ ,עלעקשזעטס א זיא סָאד .עינלעשז
 ןוא ןטלהיוקנייטש ןוא ןעמנָארּב ,ךיור ןופ ,לעמוס םעד ןופ טירט
 ףיוא ,טרָאד .טלעװ ערעגידעקעמש .ערעגייפ ַא סיּפע וצ טרהיפ
 ןופ רהעקרעפ רעטסָארּפ רענעי טשינ ךיז טהעז לעגעטש םענעי
 ָאד ךיז ןעכײלש טייצ וצ טייצ ןופ ,ןעפנָארּב ןופ ןוא רעסעפ
 ,עגיטכרָאפסטָאג ןוא עליטש ,עגיד'תחג ,עשי'תיבח-לעּב טירט ךרוד
 טּבױה סָאװ ,דנעגעג רעליטש ַא ןיא ןערהיפ טירט יד טָא ןוא
 -ױַאּפ םענעטכָאלתעג ןעטרימשעג-שירפ ןעטצינשעג ַא טימ ןָא ךיז
 ,ררַע רעלעקנוט רעד ייּב ,ןַאקרַאּפ ןופ טירט יד יג ,ןעטנוא ,ןאק
 ךיז ןעהעז ,ןעלצרָאװ עטדנזעג טימ טקעמש סע רעכלעװ ןופ
 ןוא ןעקגירט םוצ עמהעגעגנָא ןוא עטלַאק ,ךעלרעסַאװ עלָאמש
 .טױר עהייר ַא--רעמיובטכורפ עקיד יד ךרוד ןַאקרַאפ ן רעביא
 יב ןעעררַאג ןוא ןעּבױש ערָאלק עסיױרג טימ רעזיה עגיכטד
 ןוא ןעילַאדעמ ענעדלָאג ירד רנעװ יד ףיוא ןוא .רעטסנעפ יד
 ס'מירמא עיטַאמ 'ר ,סע זיא סָאד ,סע יא סָאד ,ענעשעמ יב
 ףיוא תומוח ןייק .ןערהָאי ,ןערהָאי נז ןיוש ןעהעטש סָאװ ,רעזייה
 ןעסלער ָאד ןעגעלוצכרוד גנורעדָאפ ןייק ,רענהָאמ ןיק ,ייז
 .עמ טימ ןעגנָאװעּב ןעד ,ױּברעקַא ףױא סע ןעמהעגרעפ רעדָא
 ןופ ןדנ טימ ןעמרָאװעּב ,חסמ ןופ טײקֿפילטנערָא רַאפ ןעילַאד
 ָאד טבעל ,ױרטוצ ןוא סוחי טימ ןעקנָטשעּב ,םינתח ןוא תולּכ
 .רל .ענרעבלינ ,ןטגנַאהרָאפ ענעלויט ערהיא רעטנוא החּפשמ יד

 ,תורות-רפס עטיור ןוא רעלעּב ענעדלָאג רעטט 6



 , טייהדניק טָאטירַאמ

 סָאװ ,ּבוטש עמזענעגנָא עליטש יד ךרוד.טהעג ןעמ ןעװ = |
 טימ טקעמש ןוא ,ּבמָאד ףױא טלהָאמעג ,רדה ַא ןופ ןעהעטשעּב
 ,שיט םענירג ַא טימ ל'רדח ַא ;זיּפש שירפ ןופ סעטדנזעג טלעּפע
 טימ עקטורדעג ,ןעריּפַאּפ םֹּתס ןוא ןעריּפאמ-עמריּפ טיפ טקעדעב
 ןָא ךיז ןעמ טסױטש--,ןעילאדעמ ענעדלָאג 4 ןוא סנעֿכייצ יד
  -עטפָאהעג ןוא דייז ןופ סעַּפע טימ טקעמש סָאװ ,לרעמיצ ַא ףיוא
 טנייש קילג סנעמעװ ןיא :ןעגערפ ךיז טליװ סע ןוא ,ןעמולּב ענ
 רעגיהוד ַאזַא ָאד טכייל לזמ סנעמעוו רַאפ ? ןוז עמירַאװ ַאזַא ָאד
 ןעביירשוצ סע טגנידעּבנוא ךייא ןעמ טעװ !ןערעטש רערעטיול
 -עלפ ןעטסירק יד יװ רעדָא ,הדיחי-תּב סעיטָאמ 'ר ןופ קילג םוצ
 ץיא טנהָאמרעד טָאה םינפ רהיא סָאװ ,ראפרעד ןעפור יז ןעג
 סעלעקטירַאמ, םורָאװ ,"קילג סעלעקטירַאמ, :סעֿכילמולּב סעּפע

 ; ,םורַא ךעלדיימ עלַא ןופ קילג עכילנהעוועג סָאד טשינ זיא "קילג
 ; ןטועװעג גיוו רעיײז זיא גיו רהיא ןופ טייקטצינשעג יד טשינ
 - סרעייז ךיוא ןענעז ןערונשלעקיוו ערהיא ןופ סנעדייז סָאד טשינ ןוא
 -עגנֹורא ןעשנעמיגוטש יד ןענעז רהָאי 35 םורָאװ .ןעזעוועג



 ,םיופמסַאּפ =

 ײד ,ןעסעגעג ןעגָאה רעליימ יד ,עטֿכַארטרעּפ ,עדנעלע ןעגנַאג
 עלַא ןיא טּפַאלקעג ןעּבָאה תומשנ יד רונ ,ןעּפָאלשעג ןעגיוא
 טושפ רעטֿכָאט ַא ךָאנ ט'שלח'עג ,ךיז ןעטעּבעג ,לעמיה ןופ ןרעיוט
 -עּבעגסיוא זיא יז ןוא "! םוק םוק, :ןעגער ךָאנ רעטינש ַא יװ
 | | ,ןערָאװעג ןעט

 -עגסיױא יד וצ טגנַאלעּב טָאה ,רעטכָאט סעיטָאמ 'ר ,ּםירמ
 -חחּפשמ ןייק סָאװ ,ןעשינעפעשעּב עטעטרַאװרע-גנַאל ,עטסטנייוװ
 סעדעי ,המיגּפ עדעי ןעטיהוצּבָא ןופ טהורעג טשינ טָאה גיוא
 ןעשנעמ ןופ ךַאלפ-טיוה רעדעי ןעוו .רעּפרעק רהיא ןיא עלעטניּפ
 ןעגנױעּב םהיא לָאז סָאװ ,לעמיה ןיא רש א סעפע ןעּבָאה טלָאװ
 ,ייז וצ טגנַאלעּב טמיטשעּב טיױה רהיא טלָאװ ,ןענייוועּב רעדָא

 ,יוזַא ,םירמוש טימ טגרָאזעּב רהיא רַאפ ךיז ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא |
 -ָאס טסניד עקָאסָאק א ןעזעוװעג השוריב טרָאד זיא ,רעגייטש ַא
 טלעװ יד טָאה סָאװ ,רָאה עטיוו טימ לעדיימ עטַאװעגעיּפ ַא ,עיס
 יד רעּבָא .ןעהעזעג טשינ לָאטנייק ךיז רַאפ םינתח ערהיא טימ
 טפָא טמוק סע סָאװ ,טױה סרעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר ןופ ןעקעלפ
 ףיױרעד ,ןעסיורד ןיא דניו ןעטֿכעלש ַא רעֹדָא ערה-ןיע'נַא ןופ

 ןיטסירק ַא טרָאד ןעזעװעג זיא סע .טַאהעג גױא'נַא ָאי יז טָאה
 סָאװ ,עטנױשרַאּפ עגילירּב-ןעכָארגוצ ,עגיד'הרוחש-הרמ ַא ,עידָאד
 לַאק ,סעטָאלּב ערהיא טימ דנעגעג רעד ןופ טייקגידורב יד
 ףיא רעּבָא .יינש רעגיטכענ רעד יװ ,טרהירעג יז טָאה סעשז
 יד טסיװעגּבָא ןעּבָאה סָאװ ,רעֿכיטדנַאה יד ןופ טייקגיטכיצ רעד
 -עגנָא גױא'נַא ָאי יז טָאה ףיורעד--רעטֿכָאט סעיטָאמ'ר ןופ דנעה
 -לעהעּב"יצח ַא ,ןעגנַאגעגמורַא תורוד ןופ טרָאד זיא סע ,טלעטש
 "גיפייא ןופ טָאה סָאװ ,עקשעלַאי ןעמָאנ ן'טימ יּבר"יצח ,רעפ
 זויתוא יד רעּבָא ,ךעלדיימ עגידנעדליגנהעצ ייווצ ענייז טזָאלרעפ ןָא
 ,טיהעג ָאי רע טָאה רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר רַאפ תיּבףלַא ןופ
 =ָצג רהיא רַאפ ךיז ןעּבָאה ןענױשרַאּפ עירעלַאג עצנַאג יד טָא

 ײװ ,טרָאד ןוא ָאד ןעפרָאװעגנָא ּבוטש ןיא ןעטלַאהעג ןעריוּב
 ץיא טכַאנ עדעי .עזייר רעֿכילקילג רעסיורג ַא רַאפ ןערישזַאסַאּפ
 תרבועמ רעד ןופ סנעּפָאקוצ ןפיוא ןעמוקעגסיוא שרעדנַא ץימע

 ףגעה יד טימ ןעמוקעגסיוא שרעדנַא ץימע זיא טכַאנ עדעי ןא 8



 ,תורוד יירד

 'ר ןוא *,.,! םוק ,םוק, : ןייוועג ענדָאמ ַא סעּפע טימ ,ןעשוק ןיא
 רעד .רעטנָאלּפ ןופ ןערָאװעג טוײלעגסױא ןיא פוטש סעיטָאמ
 זיא ןתולעמה-ריש ןוא סנעפנָארּב ענייז טימ בוט-לזמ רעכילהערפ
 -קיו ןוא יירעהיצ א ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע ,ךילקילג ךרודַא
 ַא ,ס'ערה-ןיע ןופ ײרעכערּפשּבָא'נַא ,ןערונשלעקיוו ןופ יירעל
 ימ טימ ךיז ןעטיש ַא ןוא רעגניפ טימ יירעקַאנק ןוא ײרעשטַא
 -על ךילהערפ ַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ןַאד .ןענעייל םייּב ס'ךרּבש
 / .געטש יד טימ ןעשנעמ עסיורג יד טָא .ההּפשמ רעד רַאפ ןעצ
 ךרוד ןעּבעל סָאד גידנעטש ןעהעז סָאװ ,רע'מינּפ עגיטליגֿפײלג גיד
 -לזמ, ףיױא ןעטרַאװ רֶהָאי 38 ךָאנ סָאװ ןוא הנותח ןוא גװז
 סָאװ ןיא ןעטכַארטרעפ וצ ןעּבױהעגנָא טציא ךיז ןעּבָאה ,"הלותּב

 ,קילג סָאקטירַאמ ןופ טפנוקוצ יד ןעהעטשעּב טציא טעװ ךילטנעגייא
 דויַא ,םייח רָעטעּפ רעד ןײרַא לָאמנייא זיא--? וטסייוװ--

 סע סָאװ ,סקיגַא סעּפע ןוא שַאט-עזײרַא טימ ,עקרוּב ַא טיפ
 תעטּב !הרובד ,וטסייוו--.רעגעי ַא וצ טנַאמעג ךילנהע םהיא טָאה

 . ײז ןעהעורעד ןוא טקַארט םעד ןעוהָאפעגכרוד טנייה ןיּב ךיא
 ךיא ּבָאה ,זױה סרעיורּב השמ ןופ סנעקעטש-סעקשטנורטס עכיוה
 ,טרָאד ןופ לעגנוי ןיא טנהָאמרעד רימ

 -עגּבָא טָאה--זױה סרעיורּב השמ ,זױה סרעיורּב השמ--
 גנַאל ןופ סָאװ ,רעשימייה-בוטש ַא ,הלגע-לעּב והילדג טעדנעװ
 =ןטש ןיא ןעשימ ךיז ןירַא רע טמוק דרעפ סעיטָאמ 'ר ןעּביײרטנָא
 םעפע ןופ טֿכַארטרעפ עקשעלַאי ךיז טָאה ייברעד .םינינע עשיב
 -יפרָאד ייווצ ענייז ןופ טייוו טשינ ,עינלעגיצ ַא טימ תיּבה-לעּב 8
 ,טױיטסעטָארּפ טָאה ןוא ,ךעלדיימ עש

 -לול א טימ ןעזױה ענרעדעל ןיא דויַא ,"רערימש עיטָאמ,
 פלַא ,טפול רעד ןיא גידנעטש לירעגניפ ַא ןוא ליומ ןיא עלעק
 ןוא תולגע-ילעּב עלַא יד ןופ רהעמ טלעװ יד ןָאק רע זַא ,ןמיס
 טפול רעד ןיא לירעגניפ ןייז טימ סעּפע טָאה ,סרעצייהנעוויוא
 | ,קעװַא ךיז ןוא טגָאזעגנײרַא

 ןוא עיטָאס רעטרע יד ןופ ןעּבױהעגפיוא ךיז ןעּבָאה סע
 - "הנ ,ךעלגני עטייװג ערע טגעלעגרָאפ ןעּבָאה סָאװ ,עידָאד
 6 ןעוָאר רהיא טימ הרובד עמַאמ יד .רענגעג ןעגופעג טָאה סָאד
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 ןופ ,סטֹוג ןוא סטֿכעלש ןייק ןופ טשינ ללֿפּב סַײװ סָאװ ,םינּפ
 ןוא ןיהַא ּפָאק ןטימ טלעקָאשעג טָאה ,ןעגָאז-ָאי ןוא-ןיינ ןייק }

 | | ,ָאי ףיוא רעהַא
 לעֿכײמש ַא טימ ןעטייװ ןופ ןענַאטשעג זיא שנעמ ןייא -

 ,ןעלעקנוט ַא טימ ,ךיוה רעגיזיר ַא ןופ שנעמ ַא ,ןעּפיל יד ףיוא
 יד ןעװעג ןעטלַאהעּב זיא סע ןעכלעו ןיא ,ןעגיוא יד ןופ קילּכ
 ןעגיהור ַאזַא סעּפע טימ ןוא סנעגעמרעפ ענייז ןופ טייקרעכיז

 -קילג עגיּבייא ןופ טלהעצרעפ טָאה סָאװ ,טֿכיזעג ןופ קורדסיוא
 יד רעגניפ יד טימ טמעקעג ,ןענַאטשעג ויא רע .תורוד עכיל
 ןעסױרג ןייא ןעגעװ טֿכַארטעג ןוא דרָאּב עטלעזיירקעג עגנַאל
 וּבָא יװ טסואװעג ןיש טסָאה וד זַא ,םלוע-לשיונוּבר : ןינע
 ,תובדנ ןוא םירדנ עטלהָאצעּב ענייז רַאפ טֿכענק ןייד ןעקנַאד
 סָאװרַאפ ,רעזייה-םירָא ןוא תורוּת-דומלּת ענעגייא ענייז רַאפ
 יד טָא ץנַארק-החּפשמ ןייז ןיא ןעטֿכעלפניא טשינ יקַאט וטסלָאז
 וד ,םלוע-לשיונוּבר ?ןהוז-סניּבר רע ,ר םעד טסייה סָאװ ,ירפ
 ןהֶא דלעפ ַא רהָאי 32 ןעּבעל טסײה סע סָאװ ָאי ךָאד טסײװ
 טקַארט ןופ רעיורּב השמ ןעד ןָאק יצ ,יױט ןהָא וָארג ,ןעגער
 ןסעדייא ןיימ ןייז קַאטרַאט ןופ לעגנוי ס'מייח  ןעכיילג סניימ ןייז

 ,טסנרע סיורג טימ ןערָאװעג טֿפַארטעג ןענעז רעטרעװ יד
 רהיא ןערהעװנָא טלעװ יד טלָאװ ,םולשו-סח ,שרעדנא יו טקנוּפ
 | ,ליצ

 זפ החמש ַא ןעגָארטעג ףוה סנ'יּבר ןיא ךיז טָאה לָאמניײא
 .שימ ןעלאפעגוצ ןיא ךיסח רעטלַא רעד ,ןהוז םענעריוּבעגייינ א
 | :ןעגױא יד ןיא ןערהערט ערעטיול

 .עג ןעמעװ .ןעדעטש ַא ףיוא טהעג ןעדנעל ערעייא ןופ ,יּבר--
 | ןיּבר ןערעטש רעד רעה

 פיפע טכַארטעג ןוא ןעּפיל יד ןעסיּברעפ טָאה יּבר רעד
 :ןעּבעגעגוצ טָאה ךיסח רעטלַא רעד .לעמיה םוצ

 םידָאפ ַא ןעגיוצעג ,קנַאדעג ַא טנינשעג רהָאי 35 ,יּבר --
 ּןיִּבר ,ןעדניּבנָא םיזָאפ םעד ןיא ךיז ןָאק רעװ ,ָ

 ןעהעזעג ן'יּבר ןוא דיסח םעד ןעמ טָאה טונימ רעד ןיא
 יִעג סנייא ,סעקלויל יד ןופ ןעֿכױר יד טימ ,עטגיטיוררעפ ןעציז 16



 |2 תגרוד = ייד
 { א =

 ,טעשטּפעשעג סעּפע ןעּבַאה -ןעפיל סנעדיײּב ,ערעדנַא סָאד ןעג

 -ָאה דנעה סנעדייּב ,ןעסָאלשעב סעפע ןעּבָאה ןעקנַאדעג סנעדייּב

 "יה ןיא טצפיזעג ןעּבָאה רעצרעה סנעדייּב ןוא טּפאלקעגוצ ןעּב

 0 ,ןײרַא לעמ
 -עגנַא ּבוטש סעיטָאמ 'ר ןיא ןעּבעל טָאד טָאה ךָאנרעױזַא

 טָאה סע .לעדיפ א ןופ ןננַא סעפע יװ 'ןעליּפש וצ ןעּביױה

 "רענייב ץטימ עקשעלַאי ,לעריל רהיא טימ עיסָאס טליּפשעג

 -עמַאּפ ,לעֿכילעמַאּפ ,רעֿפיטדנַאה יד טימ עידָאד ןוא לעטייט םענ

 ײװעצסױרַא ןעּבױהעגנָא רעטכָאט סעיטָאמ 'ר ןעמ טָאה לעכיל

 עניילק ערהיא ןופ ,סרעגעלעג עגעדייז /עניילק ערהיא ןופ ןעלק

 יעדרעפ יד ןופ ןוא דנחעג רהיא ראפ תּבש עלַא ס'כרּבשיימ

 רעטכָאט סעיטָאמ 'ר ןהצזרעד טָאה ןעמ ןעד ,ס'ערהיןיע עגיטֿפ

 ,?ַאטירַאמ, א טירמ ןעמעאנ ץתמא ץטימ טסייה סע ,ע'טושּפ ַא

 ןעגניר יז טָא ,ץרעיוא יד ןיא ןעגניר ענעדלַאג ייווצ טצעזעג

 סָאד ;ןערהָאי ערתיא ןיא סניטייצ סעּפט ןופ טלהעצרעפ ןעבָאה

 ,ןיוש גוגעג ,הוצמ-רפ רעשלע'יימ ןופ ןעֿכיצ ןימ ַא ןעזעוועג זיא

 ןוא ןעפייר טימ טצנַאטעג ,רעוניק שימ ךױ טליּפשעג ,סע טסייה |
 / .-"- .םעלַאּה ןיא טליּפשעג

 "רעדניק יד טרעהענפיוא ןעצָאה ױהָאי ןעט-13 םעד טָא ןופ
 ייילב ךעלטרעג-רעדניק ערהיא .ךעלעד'נה ןוא "ןעלרעטנעלעג עש
 יז טהעג ןעטלעז .רנצה עשירעפיטש ןהָא ,רעל ןהָעטש ןעּב

 ןָאהט ףיטש ַא סעּפע ךָאג ליװ ,ייז ףיוא ךיז טֿפַארטרעפ ןוא ךרוד

 רהיא ןיא סעפייר סע9/ ןיא ךיז יז טנהָאמרעד ָאד רונ ,ייז ןעשיווצ
 ,טפָא .עגימ עגירעררטיטיז א סע99 ןיא ןײרַא-טלַאפ ןוא ןעמעל

 -ומש עשידניק-טרַאצ ןעפיל ערהיא ףרוד ךיז ןעפרַאװ טפָא ץנַאג

 ןערהעל ערהיא ןיא רהיא גמר ןעמ ןעוו רונ ,דייר ןוא ןעסע

 "יורט רעסיז ןימ ַא סעפע ןעקַאג ערהיא וצ טעּפעשטענוצ טרשוו

 תטפאי  סטטסד חס ,טלעו רפרעטפרג 8 וצ טרהיפ סָאװ ,רע

 ןיא טָאה סָאװ ,לרעפרעק ןעגני טא ןיא טציא טא יז הק

 טלתיפעג ,סקואװ ןעֿפױװ ןעקנפ ל0 ןעניטפניק א ןענַארטעג ךיז

 81 .ױ ףענער ןעטְשרע ן'כָאג  םטהייַאמ ַא ,סטדנעלהירפפיוג סעּפש



 עםיופטט ַאמ ,

 עױלב עלעקנוט טימ ,סקואוועג ןעלעטימ ןופ דניקיַא ןעוועג זיא
 -גנעל ,דנעה ערהיא ,ןעפיילש יד וצ לעסיּב ַא ןעגיוצרעפ ,ןעגיוא
 תפגו, ןעגָאז וצ ןעטעּבעג ךיז ןעּבָאה ןעּפיל ערהיא ןוא ,עגידֿכעל
 טייקכייר ַאזַא וצ ךָאנ ןעּבָאה ייז שטָאֿכ ,"הלּכ ךיתותפש הנפוטּת
 רעד טײהטראצ רהיא ךיז טָאה סנעטסרהעמ .טֿכערּפשטנע טשינ
 ' רחיא טָאװה ןעמ ןעװ ,םיטש רעשיטַארקָאטסירַא רהיא ןיא טנעק
 "היא טגעלפ ןעמ ןעװ ,גיצנייאנואנייא זיא יז זַא ,טנהָאמרעד
 רעד ֹוצ ןעסע טשינ ןוא ןעריצַאּפש ךס א ןהעג ןיא ןעגידלושעּב
 רעכילטרעצ רעד טימ יז טָאה ,ןהעג ןעפָאלש טעּפש רעדָא טייצ
 -עג טשינ יז טָאה סָאד זא ,ןעבעגעג ןעסיוווצ םיטש-הדיחי-תּב
 יז טָאה לעמיה ןעֿפלעװ ,ןעגערפ רחיא טגע ;לפ ןעמ ןעוװ ,ןָאהט
 : ,ןעטסיולפ עמַאס םעד--טרעפטנעעג יז טָאה ,ןעטסּבילמַא

 לא זיא יירשעג סָאד סָאװרַאפ ,טשיג העטשרעפ ךיא --
 -עג רעדא שיורעג ןעדעי ייכ ןטגערה טפ אז יז טגעלפ--? סיורג
 : - ןעשנעמ ןופ יירש

 סעפע דנַאה רעד יב ןעּפַאכנָא ן'ַאטירַאמ טגעלפ ןעמ זַא
 טגעלעגפירַא יז טָאה ,?טנש ףיוא ןעדייר רעדָא ןעלהעצרעפ וַ
 "רעּביא שיטש רעשידניק התיא טימ ןוא ץרַאה ץפיוא דנַאה יד
 - | ,רנאטשמיא טשינ סע זיא יז זַא ,טגייצ
 "על ןייז ףיוא טייקכילקילג סנעטַאט ןופ ןוחטצ םוצ ךילנהע =
 "ירעדנעפש ןוא סעדלימ סָאװטע טגָאמרעּפ ךיז ןיא יז טָאה ,ןעּב
 2 ,םורא טלעװ רעד וצ סעש

 ןוא ,ןעפָאלשעג = זיא ץלַא ןעוו ,הירפ ןהעטשפיוא טגעלפ יז
 ףיוא טיירּפשרעפ ךיז טָאה עינלעשזרָאג רעד ןופ ערַאּפ עטשרע יד
 "ףלעפ ןיילק ַא יװ ױרע רעד ןופ גירעדיג ןעֿכארקעג ןוא דרע רעד
 םענרעדלָאג ץפיוא ןָאהטעג קילפ א ,ןעשאועגנייא ךיז ,לעֿפױר
 ,רכז א סעּפע--דנַאװ רעד ףיוא ןעגנַאהעג זיא רע סָאװ ,"תיּב-ףלַא;
 ןיא דנעה יד ןעהטעג געלרטפ א ,טנרעלעג םהיא ןיא טָאה יז זַא
 :טֿפַארטעג ןוא ןעטפעלפ םוצ רהָאה עטלעצרָאװעגניײַא-דגוזעג ערהיא
 "ערד יז יװ ,ןעלהימ ערעזנוא ןופ ןעלגילפ יד ,העז ! וינעטַאט,

 ןערהצר ערעזנוא ןופ סערַאּפ יד ,ןערהָאי ,ןערהָאי ןיוש ךיז ןעה ||
 ןעלדיימ עגני ליפיו ,ןערהָאי ,ןערהָאי ןיוש ןעּפַאלק יז יװ 12



 ,תורודז = ירד

 -קעװַא ,טַאהעג ה:ויח ָאד ,ןערָאװעג טגיוועגסיוא ןיוש סע ןענעי

 .םּתס ןוא ץנעט טימ ךעל'מיבוט-םימי  עטוג ליפיוו = ,ןערהָאפעג

 'עינלעשזרָאג עּביל סָאד ןוא יײברַאפ ָאד ןוש סע ןעגעז תוהמש

 יד ײּב .להעמ רעיײז ךעלֿכעלהימ יד ןוא ןעפנָארּב ןייז טיג על

 יד רונ טשינ זַא ,טֿכַאדעגסױא רהיא ךיז טָאה ןעקנַאדעג עטונ

 ?ֿבלעזַא ןענעז ,זיוה סײשעטַאט ץ'רַאפ הגויה ןעּביג סָאװ ,ןענישַאמ

 וא ,רעגייטש ַא ,םורא טלעװ עטוג עצנַאג יד סעּפע רונ ,עטוג

 ד זַא ןעגָאז וצ טנהעװעג זיא'מ סָאװ ,ןעלּבָאנש עשלעגיופ יד

 ד ןופ ןענהיּב יד וליפַא ,טשינרַאג ןעסייב ,ןערַאב יד ןעקיּפוג

 רעצ ןוא ןעּבעװ רונ ,טפיג רעייז טשינ ןעקיש ייז ,ןעקַאטשנהינ

 ױג ױזַא ,גינָאה רעייז ןעלטרעצ ןוא ןעּבעװ ,גינָאה רעייז ןעלט

 | .טלעוו יד זיא טוג יוזא ןוא ייז ןענעו

 נדָאמ ַא טע'ּבנג'רַעפ ךיז טָאה ,ןעקנַאדעג עגיזָאדיד ייּב

 'נַא ןיא ,לירעטֿכעט סעיטָאמ 'ר ,יז זַא ,עלעקנַאױעג טונ

 .ושפא סָאװ ,טימרעד רהיא זיא טוג זַא ןוא לעדיימ גיצנייאניי

 ןפ ןעועהעגלוצמ רהיא ןעּבָאה םינּבר ןופ תוֿכרב רעדנעזיוט

 עטוג רעדנעזױט רשפא זַא ןוא ןעסיורד ןיא ןעטדגיוו עטֿפעלש

 8 ןוא ,טכַאניײּב ײס ,גָאטיײּב ייס יז ןעטיה םיֿכָאלמ ןופ ןעגיוא

 ד ֹוַא ןוא ןעגעװטרהיא רַאפ ןעסקַאװ ןעסִיורד ןיא ןעמולפ יד

 ןעלעגילפ יד טימ ןעליּפש רעטסנעפ רהיא םורַא ןעביוט עסייו

 ךילקילג ַא יז זיא ןעמונעג ןעצנַאגניא זַא ןוא ןעגעווטרהיא רַאצ

 ןערעװ טרעטשעג טשינ ןָאק סָאװ ,טלעװ רעד ףיוא עלעדייז

 קנַארק ןוא הרושב רעטֿכעלש ַא ןופ ןערעװ גירעיורט ,םענייק ןופ

 .ןעטייצ עגיטעמוא עטֿכעלש ןופ ןערעז
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 'ףנ"תעיקת רעד סניוזַא זיא סָאװ
 עעטאעהיענמזומונאנעקא 2 ,: 6 עננו רטנאעעע

 א סי עז יז הלוי עא

 ןענאטשרעפ טשינ לירעטכעט סעיטָאמ יר טָאה ךָאנרעװַא = ---

 -עהעג רהיא ןיא טנאקעכנוא .קילגנוא ,לזמ'נוא טסייה סע סָאװ

 סע סָאװ ,םרחּב רתיא טגשרפ .עדניוושעג סָאד ,טעּפמיא רעד ןעז
 ףךיז ןעהיוּבּבא ,דָאר 8 רעטנוא ןעלַאפרעטנורַא ,ןעּברַאטש טסייה
 "מג רעד טימ ןעניגעב ףיוא-טהעטש יז ,טסָארּפ רָאג .רעייפ ןופ
 "ניפ יד טימ ךָאנרעד ,עלעשיק-טעמַאס םוצ דנַאה רעד ןיא לעד
 .עלגיייט ןוא סעקנַאשזיליפ יד וצ ךָאנרעד .ןעמולּב יד וצ רעג
 ףעגרָאמ-טוג םוצ ךָאנרעד ,רודס סעקשעלַאי וצ ךָאנרעד ,רעז
 ןוא סרעסעּב סעפע ָאד ךָאנ זיא ןוא ...ךָאנרעד ,ךָאנרעד .ןוגינ
 כָאװ ,ךַאז ןייא ןעזעװעג רָאנ ןיא סע ?טלעװ רעד ףיוא סרענעש
 'רַאפ ,רעטֿכַאט סעיטָאמ 'ר ןופ טימעג סָאד טגיהורנואעּב טָאה סע
 .ָאד ןוא ן'עיסָאס טימ רינַאּפש םוצ ךרוד טױהָאפ יז ןעוו ,טֿכַאנ
 יז טימ ךרוד-טרהָאפ עלעקשטירּב עקנילפ עלָאמש סָאד ןוא ץעיד
 . זעֹּב רעד ןוא ךייט ןעגנַאל ,ןעגנַאל םעד רעדער עטריסַאלגעג

 ןיא תוחיר עטוג טימ ןעגָאלש רענטרעג יד ןופ חיר-ןעמולּב ןוא
 ָאס ףיוא ןעּפָאלשנייא ןָא-טּבױה יז ןעכלעוו ןופ ,ןײרַא זָאנ רחיא
 'פיוא ן'עיסַאס ןייא סע טלַאפ טלָאמעד ,הינק סעידָאד רעדָא סעיס

 גליטש ןעלמרומ ןוא לעּפעק רהיא ןעּביוהצ 4



 ? תתורוד = יירר

 -ָאלש וצ ריד רַאפ טייצ טשינ .ףָאלש טשינ ,ליועטֿפעט--
 טשינ טזיּב וד ,ענעגָאלשרעד ,עגירעיורט ןעלָאז ןעפָאלש ,ןעפ
 -רָאג ךיז טסהערפ וד ,לירעטּפעט ,ןעגָאלשרעד טשינ ןוא גירעיורט
 "רעפ, טרָאװ עגיזָאדסַאד טָא ? ט'סנק'רעפ .ךָאד טזיּב וד ? טשינ
 ,טייקסיז רעד טימ ןרעױא ערהיא ןיא ןיירַא טשינ טלַאפ "ט'סגק
 ַא ךָאד טרעייפ ריד ייּב ,לירעטֿפעט ,העז, :טגָאז ןעמ ןעװ יװ
 :רעדָא ,"ריד ןיא טנהָאמרעד טציא ןעמ טָאה אמתסמ !ליקעּב
 ,העז , : רעדָא ,?לעדנעּברהַאהיינ ַא טֿפעלּפױעּפ זיא רהָחח ענייז ןיא,
 ,"ט'רוּכש'עגנָא ךיז אמּתסמ ,ןעפָאלש הירפ יֹוזַא ןיוש ליוו יז יו
 טרָאװ-רעטכעלעג ןייק טשינ זיא "ט'סנק'רעפ, טרָאװ סָאד ! ןיינ
 .ליטש רעד ןיא ןעהערפ לָאז סָאװ ,טרָאװ ַאזַא סעּפע טשיִנ ןוא
 טֿכַארטרעּפ ןוא עיורג ןעגױא ערהיא ןערעװ סעּפע ,טרהעקרעפ
 יװ טקנוּפ ,לענש ןעקֿכָאיט ןָא-טּבױה לעצרעה סָאד ,טייצ ַא ףיוא
 .דרעפ יד ןעגעג דלַאװ ןעלעקנוט ןופ ןעפױלסױרַא טלָאװ ץימע

 ןופ גנַאלקּבָאנַא ךָאנ טָאה טרָאװ סָאד זַא ,תמא זיא סע
 טלעציקעג רהיא ןעמ טָאה טלָאמעד ךאנ ,ןערהָאי עניילק ערהיא
 טקעװעג רעדָא עמשי-תאירק טנעיילעג ,טימרעד םערָא ץרעטנוא
 טשינ קורדנייא םעד סע טָאה טלַאמעד ...רעּבָא ,ןחעטשפיוא םוצ
 ןעמ ,ןופרעד ליטש-רעד ןיא סעּפע ןעמ טדער דניצַא ,טכַאמעג
 ,טכַאל ןעמ רהעמ סָאװ ןוא טֿכַאל ןעמ ןוא ייּברעד ךיז טעקש
 לעצרעה החיא טרעטיצ ,ןעגיוא ערהיא סיורג ןערעוו רהעמ ץלַא

 :ןעלמיומ ןעּפיל ערהיא ןוא
 שיירפ ינימ עֿכלעווְה טפול ייד ןיא ןַאהראפ .,וינעטַאט-- |
 ןעּבױא ןוא ןעטנוא ,סקניל ,סטכער יירפ ןעהילפ סָאװ ,ךעלעגילפ

 ןעמיוש סָאװ ,ךעלעשיפ ינימ עכלעזַא רעסַאװ ןייד ןיא ןַאהרַאפ |
 ןיא ןוא ,ןעּבױא ןוא ןעטנוא ,סקניל ,סטֿפער יירפ םָארטש ןעגעג
 עלעסיּב סָאד רהיא ביג ,וינעטַאט ,עלעשיפ ַא יו יירפ לע'מירמ
 יב יװ ,ץנַאג ךעלעגילפ ערהיא ןענעז ןוא ,רעסַאװ ערָאלק עטוג
 ךיא ,ןייג ,ןיינ .טפול עטוג עלעסיּב סָאד רהיא ּביג ,עלעּכייט ַא
 15 - ,ןייז ט'סנק'רעפ טשינ ליוו



 ,םיוּבטסַאמ ,

 ץלַא ,ןיינ ,ןיינ ץטימ ּבָא טדנעװ יז רעּבָא רהעמ סָאװ
 -ָאמ 'ר ,ָאי ,אי .ָאי ,ָאי :ךיז ןיא םיטש ַא סעפע יז טרעה רהעמ
 םייוו ואוו-ץעגרע ןיוש זיא דָארג טייקיירפ ןייד ,לירעטֿכעט סעיט
 סָאד יװ ןעדנובעג ןיוש וטזיּב ןיילַא ןוא ּבוטש טעיטָאמ 'ר .ןופ
 "ָאד טשיג ןעפלעה טשינ ריד טעװ סע .שיט ן'רעטנוא עלעדנהיה
 -ַאפרעפ .עיסָאס עּביל עטוג יד טשינ ןוא עקשעלַאי טשינ ,עיד
 ןערהיפ ךיד ןעמ טעװ ,ט'סנקרעפ וטזיּב םיוק ,ל'מירמ ,ןעל
 -עּב ןוא לירעגניפ ַא ןָאהטנָא ,ןתח ַא וצ ןערהיפוצ ,הּפוח א רעטנוא
 ...ךוטקעד ץ'רעטנוא ןעגניז

 ץטימ לירעגניפ םעד ןעגעװ טכַארט יז רעּבָא רהעמ סָאװ |
 "רעפ , לעצרעה רהיא טּפַאלק רחעמ ץלַא ,לעד'נתח ןעטנַאקעּבנוא
 יֿפָאנ ,רעדילג ערהיא ןרעטיצ ןוא ןעניוא ערהיא ךיז ןעטֿכַארט
 ךוא ן'עיסָאס ןופ ךיז ןעקשוש סָאד סטפע טרעה יז ןעו ,רהעמ
 ענעי טשינ זיא סָאד ןעמָאנ רהיא ףיוא ליטש-רעד ןיא ן'עידָאד
 ףהיא טגָארט ןוא ןָא רחיא טוהט ,יירטעג יז טשַאװ סָאװ ,עיסָאס
 "מערפ א ,עגיטֿכאנ 8 עיסאס א סעּפע .גָאט ןעצנַאג ַא ןעסע וצ
 ןיירא לָאמלײט טגָאז עיטָאנ יד טָא ןוא ,עטכעלש ַא ןוא עד
 : :הנותח ןֹופ ןוגינ ַא טימ

 :טלהטמרעפ ױזַא טָאה עקשעלָאי יּבר ,לירעטֿפעט ,עשזירעה--
 ןעטלַאה ןעגנַאגעג יא סָאװ ,רומג רעטירג ַא ןעזעוועג
 -ָאט ,ןָאװטעג רדנ ַא ןוא ןעריואוושעג ןוא ,אנוש ץטימ המחלמ
 טצװ רע סָאװ ,עטשרע סָאד ןיא ,גידעבעל םייחא רע טמוק רעמ
 -להָאמ .טָאג וצ ןברק ַא רע טגנערּב ,ריט ןייז ייּב ןענעגעגעב
 ןייז ןעזעוװעג זיא ןברק רעטשרע רעד זַא ,לירעטכעט .ריד עשז
 יּבר העד ?ריד סע ךיא גָאז סָאװ עשז-ןעגעקטנַא ,ָאי .רעטֿפָאט
 - ,העו .ךַאז עברַאה ַא רהעז זיא רדנ ַא זַא ,טגָאזעג טָאה עקשטלַאי
 ,םולשו-סה ,ןָאק רע ,טרָאװ סָאד טכערּב סָאװ ,םעד וצ זיא הע
 ײױזַא .טלעװ רעד ןופ ןהעג ןוא תורוד ןעגנערבמוא ,ןעּברַאטש
 טָאה עקשעלַאי יּבר רעד .טגָאועג עקשעלַאי יּבר רעד טָאװ
 ןילַא סָאװ ,עֿכלעזַא ןַאהרַאפ ןענעז סע  .טגָאזעג סעטע ךָאנ
 ןייק טשינ ןעּביג ןוא רדנ ןייק טשינ ןעוהט ,טשינ ייז ןערעוװש

 'יװ :ןעּבעל רעייז ףיוא רערעדנַאנַא סע טוהט רַאפרעד רונ ,דנַאה 6



 ,גרורוד יירד

 סנעטַאט םעד םּתס ןוא ,םיאנּת ,ךודש ַא ןופ טרָאװ ַא ,רעגייטש ַא
 -ַאק ייז ,טרָאװ סָאד ןעֿכערּב יז ןעו ,העוו ,העוו זיא .דנַאה א
 ןוא תורוד ןערעטשוצ ,דייחרעגנוי ןעמוקמוא ,םולשו-סח ,ןענ
 -עלַאי יּבר רעד טָאה ױזַא .דניוװ ן'רַאפ ןערעװ ןעזָאלּבוצ ןײלַא =

 | | ,טגָאזעג עקש

 ץעיסָאס ןוא ן'עידָאד ןעשיווצ ןעסעומש עגיזָאדיד טָא|

 טציז יז .טימעג רהיא גידנערהערט ןּוא רעווש סעּפע ןעכַאמ

  רחוס ַא ןעשיװצ שפנ גידעגעל ַא סעפע יװ ייז ףיוא טקוק ןוא
 ַא רַאפ סָאװ ?ט'סנק'רעפ ןימ ַא סָאװ ,וינעטַאט, :אגוק ַא ןוא
 ,"נעטַאט ,יוא ? רוּבג סעקשעלַאי ןימ ַא רַאפ סָאװ 1 רדנ

 ןערעװ ןעגנגערפױא ןוא ס'ַארימ ןעגַארּפ עגיזָאדיד
 ,רעקרַאטש ץלַא

 שני

: 

 יי ראצ



 'ץעיטָאס טגערֿפ יז
 טעקע נעלם + += טסזאפעגעגנהאל

 ,געט ערעטױל ענעי ןופ רענייא ,גָאט ַא ןענַאטשעג זיא סע
 ,גנורעדנע עליטש ַא ךיז טלהיפ טולּב ןוא טוה רעד ןיא ןעוו
 ,תוחוּכ ןופ גנורעטנומרע'נַא ךיז טלהיפ ןעוו ןוא ױזַא טשינ ןופ
 רעּביא-טהעג סָאװ ,םֹולֹג יד ןעריפש ךיז זומ ױזַא רהעפעגנוא
 -ירפ ןוא ןרעֿבײר םוצ גנַאגרעּביא ַא ,ינוי וצ יַאמ טַאנָאמ ןופ
 "עג סָאד גידנעטש סעּפע זיא סנעגרָאמהירפ עֿפלעזַא ןיא .ןרעש
 ייק ענעדייז יד ףיוא טקוק ,גירעיורט-ךילהערפ ןעל'מירמ ןופ טימ
 ףיוא לעֿכילעמַאּפ ,לעֿפילעמַאּפ ,ןעמולּב ענעטּפָאהעג יד טימ סנעש
 ,לעגיּפש םענעפילשעג ןעקיד ןעגעג ןעגירק עסייו ייווצ יד
 רעד טּפַאלק סע ןענַאװ ןופ ,שָאילק ן'פיוא זייװֿכעלסיּב ,זייווכעלסיּב
 סעפע יז טיג לעֿכילעמַאּפ ,לעֿכילעמַאפ ןוא לירעגייז ןופ קַאט"קיט
 ךיז טריּפש סע ןעֿכלעװ ןופ ףליה רעד טימ ,םעטָא םעד היצ ַא
 רעדלימ רעד ,ןעגנַאהרָאפ עיולּב ייווצ יד ןופ חיר-ףנַאטש רעד
 רעד ,ןעמולב ענעטפָאהעג ןֹואי טעמַאס ,דייז ןופ חיר רערעּבױז
 סָאד ןעד טקעװ  .ןעסיורד ןיא דניו ן;5 לּביל ןופ ,ךיז ןופ חיר
 ?טימעג ןופ סענורטס עגירעיורט-עכילהערפ יד טשינ

 רעד ןיא ןעטכענרעייא ןוא ןעטֿכעג יװ ,ךָאנ זיא ל'מירמ
 וָאה יד ּבלַאה ,דנַאטשוצ ןעגידנעפָאלשיּבלַאה א ןיא ןעסעזעג ,טייצ 8



 י " תודוד ירד
 ר

 טרהירעּב ךַאװש טָאה לעטדניוװ גידעּבעוש טכייל ַא ןוא טזָאלוצ
 -ַאּפמ ןופ סָאד טרהירעב ןוא דמעװ רהיא ןופ ןעציּפש עסייוו יד
 ףילוצ סעּפע טָאה סָאװ ,לעגיּפש ןופ לעגנַאהרָאפ עטצינשעג-ריפ
 -ילּב ןהעזעגסױא ּבוטש ןיא טפול רעד ןופ טייקשירפ רעד
 ,רעֿבילטײד םינּפ סעל'מירמ טלעגיּפשענּבָא ןוא רערָאלק ,,רעגידעשטש

 סעדנעגרָאז סעפע ףךיז ןיא טגָאמרעפ טָאװ םינּפ סָאד דָארג רונ
 רענעי טּפעלקעגוצ ןערָאװעג זיא ןעגיוא ןוא ןעקַאּב ערהיא וצ ןוא
 -עּב םהיא ןָאק ןעמ סָאװ ,רעיורט רעֿכילצרעמש רעגיטייצ ןיוש
 ,ןעּבעל רהיא ןופ רהָאי ןעט-18 ,ןעט-17 םעד ןיא יורפ ַא ייּב ןעקרעמ

 ןופ רעּבייװ יד ןעזעועג ןעטֿכענ ָאד ןענעז ,גידנעטש יו
 ,רהָאה יד ןיא דנַאּב ןעטױילָאק ןעטיור ַא טימ ענייא ,ףיוה סעיגר !

 ןוא ערעטלע ייווצ ,ךעלגנירעיוא עגנַאל ןוא ךוט ןעשיקרעט ַא טימ
 סָאװ ,ףיוה סנייּבר ןופ עטקישעג יד ןעועז סָאד ,ןערהונש ייווצ
 -ָאמ 'ר ןיא ךיז טרעה סע סָאװ ,ןָאהט קילּב ַא לָאמ עלַא ןעמוק
 טימ ,שעװ יד טימ סע טהעג יװ ןָאהט גערפ ַא ,טלעוו"הלּכ סעיט
 רענעי ןופ ןעמוקַאא זיא ןעמוק עגיזָאדסַאד טָא ,רעדיילק יד
 -ָאװעג רהָאװעג זיא רעטֿפָאט סעיטָאמ 'ר רעֿפלעװ ןופ ,ןָא טייצ
 יז רעטלע סָאװ ןוא ,ףיוה סנייבר םוצ ט'סנק'רעפ זיא יז זַא ,ןער
 .רעטפע ןעגערפ ןוא ןעמוק סָאד טרעװ ץלַא ,טרעוו

 סָאװרַאפ ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר טשינ סייוו ץתמא'רעד ןיא

 ןעו זַא ,סנייא רונ סייוו יז .ןעמוק רעייז ליטש רהיא טרהירעּב
 ךיז טהערדעפ ,ןהעגקעװַא םייּב ,ןעשוק טימ רהיא ןעלַאּפעּב יז
 -ַאה טימ טרָאד טלָאװ ץימע יו טקנוּפ ,ּפָאק רעד ענדָאמ רהיא
 סעּפע ,יד טשינ סיוא ןעהעז ּבוטש ןופ ןעֿכַאז יד ,ןעגָאלשעג סרעמ
 } סנעטָאש עסיורג ,עסיורג יװ ךיז ןעהיצ ןוא רעגנעל ייז ןענעז
 -נעפ רהיא רעטנוא ןופ ןעלגיופ יד ,רעּפמעט טגנילק רעגייז רעד
 עגימולב עצנַאג יד ןוא תולוק יד טימ טשינ ןרעשטיווצ רעטס
 יו טקנוּפ ,עטרעפעלשרעפ ַא טגיל יז ,טשינ טקעמש םורַא טלעוו
 טָאה רהעמֿכָאנ .טרהירעּב טשינ ןיוש רהיא ןעטלָאװ תוחיר סטָאג
 ,טֿכַאנ רעגיטֿכענ ךָאנ ןופ טלהיפרעד סָאד יז

 ןעפור סָאװ ,רעּבײװ יד רהיא ןעּבָאה טכַאנ ייּב ןעטֿכענ
 ןס ןופ טנַאילירּב א טגנערּבעג ,ףיוה סגייּבר ןופ סעט'תנתוחמ יד ךיז

} 
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 .םיובטסט8

 ּתָאִק רחיא ןיא טשוקעגנָא ,טסורּפ רהיא וצ טגעלעגוצ ,ּבוטש סנייּבר
 | : טעשטּפעשעג ןוא

 זיא שָאהּב ענעטנַאילירּב יד טָא ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר--
 סָאד זיא עטשרע סָאד זַא ,ןעגָאז ןעשנעמ ןוא ,הנּתמ עטשרע ןייד
 עדַאיל ןייק ןופ טשינ זיא ,לירעטֿכעט ,םַאטש רהיא ןעד ,עטסעּב
 רעּביא-טהעג ,ּבוטש סנייּבר ןיא ןיוש יז זיא תורוד ,תורוד .ןעמעוו

 ,ןעטייווצ םוצ זלַאה ןייא ןופ ,רעטייווצ רעד וצ רהונש ןייא ןופ !
 ,רהָאי עגנַאל ,עגנַאל וצ םהיא וד גָארט דניצַא

 םעיינ ןופ שטשילּב רעד ןוא דייר עליטש עגיזָאדיד טָא
 -ייב ערהיא ןעמונעגכרוד גיטסָארפ ןעּבָאה ץפח ןעטסַאפעג-דלָאג
 ןופ להיפעג ַא ןעמונעגֿכרוד טונימ רעד ןיא רהיא טָאה סע ,רענ
 טשינ ןיוש רהיא טעװ רענייק ןעכלעוו ןופ ,סענעפרָאװעגנָא סעּפע
 ןוא רעגניפ יד טימ טרהירעּב לָאמעלַא סע טָאה יז .ןעיירפעּב
 ,טגעלעגקעװַא ןוא טרהירעּב ,טגעלעגקעװַא סע ארומ טימ קירוצ

 -עג גָארט ַא רענטרעג עגימולּב עטייוו יד ןופ ךיז טָאה סע
 -ירּפשעּב ,ןעמולּב יד טימ טקעמשעג טָאה סָאְוו ,עלעטניוו ַא ןָאהט
 ,העשעלרעייפ ןופ רעסעפ ןוא סעקייל עסיורג סקינדָארגָא ןופ עטצ
 ןופ קַאמשעג רעד טעיבנג'עגֿכרוד ךיז טָאה תוחיר יד ךרוד ןוא
 -ילפ ןופ סעּפע ןוא עקשורטעּפ ,ןערהעמ ענעסירעגסיורַא-שירפ
 -ןעבױט יד ןופ .ּפעטױןעמולּב יד ןופ טרעדורעגפיוא דרע עטכ
 .ייו יירד ,ייווצ וצ ןעהילפ םוצ טזָאלעגסױרַא ךיז ןעּבָאה רעֿכעל
 רעטסנעפ רהיא םורַא טֿכַאמעג זיירק ַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעּבױט עס

 -ילֹּבעג ןהעטש ייז ןענעז ,ןרעדעפ עגיצנייא גידנערהעוונָא ,ןוא
 ןופ חיר םעד רַאפ יו ,ענעקָארשרעד ,ןַאקרַאּפ ץיּפש ן'פיוא ןעּב
 ,ןילַא יז ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,ןרעדעפ עשירפ

 ןיא ךיז רעטנוא ןָאהטעג קילּב ַא לָאמַא ךָאנ טָאה ל'מירמ
 -אטשעג זיא סע עכלעוו ןיא ,ןעגיוא יד טשטיינקרעפ ןוא לעגיּפש
 -עװ טלהעצרעפ טָאה סָאװ ,רעיורט רעיולּב רענדָאמ ַא סעּפע ןענ
 ,ןײלַא ךיז ףיוא להיפעגטימ ןֹוא תונמחר ןעג

 -הערפ ַא טרעהעג ךיז טָאה--! ןעגיד'לזמ ַא ,ןעגרָאמ טוג ַא--
 ןיוש טרַאװ סָאװ ,יד ,ענעדוי-ךלימ יד עקליה ןופ ףורסיוא רעכיל 0



 ,תתורוד  יירד

 זלַאה רהיא ףיוא ןָאהטנָא טעװ הדיהי-תּב סעיטָאמ 'ר ןעוו ,טייצ ר

 | ,הנּתמ עטשרע יד

 -עגניירַא ךילהערפ טָאה--! ןעֿפילהערּפ ַא ,ןעגרָאמ טוג ַא--

 ,סעגעיּפ עלעג טימ יג ַא ,קינדָארגָא טסוגױא רעטסנעפ ןיא ןעגנוו

 ףיוא לעצנעט ַא ןעּפַאֿכ טעװ רע ןעוװ ,טונימ יד ןיוש טרַאװ סָאװ

 ,הנותח סַאטירַאמ
 טָאה ,הנּתמ רעטשרע רעד ןופ דיירפ יד ןעקירדוצסיוא םוא

 ןעטייז עלַא ןופ ערַאּפ רעד טימ טירטסנַאמעד טסינישַאמ ַאמלַאט

 .דיירפ ןופ ןערָאװעג-עגושמ טשינ רעיש זיא דנוה ןייז ןוא

 רעד ךרוד ןעטניה ףוא דנעה יד טימ לעכילעמַאּפ זיא סע

 רעד טימ ןוא עטָאּפַאק רענעסּפיר רעיינ רעד טימ עקשעלַאי יּבר

 דניו ַא יב גידנעטש ךיז טּבױה סָאװ ,לעטיה ןופ עקנעד רעסיורג

 ךיז טָאה רע ,עקשזָארד ַא ייּב יװ סקניל ףיוא ןוא טטכער ףיוא

 טרעזעלגרעפ ,ןהייצ יד טקַאהרעפ ,רעטסנעפ םייב טלעטשעגקעוװַא

 :טנַאילירּב ן'פיוא גידנעקוק ,טלעמרומעג ןוא ןעגיוא יד

 ! דױמ-ָשמוח עסיורג ,רעקנישירפ ַא ,ריד ןעגרָאמ טוגַא--

 -עגסױרַא ,רעפַא לעטייט ץרעטנוא ןופ ךיז ןעסירעגסױרַא !ַאכדַאנ

 א .הנּתמ יד סע טסַאּפ רהיא יװ !ַאֿכיַאֿכ ,ץיּבר ןופ ךיז טהערד |

 לָאז ןעמ זַא ,ןײרַא"קוק ןוא טרָאד ןירַא-גָאז דניצַא ,ונ !ןירעזייק

 ןעסיז רהעמ ןוא זעק טימ ןעלגָאר רהעמ סָאװ ןעפעג ן'יבר םעד

 רהעמ סָאװ ןעּבעג לָאז רע זַא ,גָאז ןעקשעטַאט םעד ןוא רעקיל

 ךעלדיימ עטיור ייווצ עניימ רַאפ חסּפ ףיוא סינ ןוא דלעג-הּכונח

 לעֹו ןוא רסיק ַא יװ ,ךילקילג ךיא ןיּב דניצַא ! ַאֿפַאֿכ ,ףרָאד ןיא

 ?רימ סע טלהעפ ךָאנ סָאװ ןוא .לַארענעג ַא יו ,ַארוטירעמע ןעמהענ

 לעקיטש ַא סעּפע ייּב סָאװ ,עקשעלַאי יּבר רעדליוו רעד

 טָאה ,דיירפ ןופ טהערדרעפ סעּפע רע טרעװ ּבוטש ןיא החמש

 טגָאיעג טָאה רע .ןערעװ וצ דליו ענדָאמ ןעּביױהעגנָא טציא

 .ךיז טגָאיעג ןוא ןעקע יד ייּב תומהּב יד טהערדעג ,רענחיה יד

 טָאה סָאװ ,טסניד יד ץ'עידָאד ךָאנ ןוא ןענהיב ענעדלָאג יד ךָאנ

 ילּכףוס זיא סָאװ ןוא רעקיל ןעסיז רעשעלפ ייווצ ןעגָארטעג

 "עג ןעדנוּבעג ;סעקּבָארַאּפ ייווצ ןופ ןערָאװעג ןעטלַאהרעפ ףוס

 21 .ןעפָאלש םוצ ןערָאװעג טגעלעגקעװַא ןוא ןערָאװ
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 םיובטטסאמ .

 טימ עמַאמ עטוג יד ןעמוקעגנעגעקטנַא םהיא ךָאנ זיא סע
 -עג ןוא ןעגָאלשעג רעֿכעה ,ליטש טעשטּפישטעג ,ןַאפרעייא רעד
 ןעּבעגוצּבָא טימרעד ןעניימ ןעלעוו טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,ןעּבױה
 | ,ןעגרָאמ-טוג םעיינ ןעשירעטכָאט רהיא

 .טיירב רעֿכױה רעד ,עטַאט רעד ייּברַאפ זיא רעטצעל רעד
 -ָאוװ ייס .ָאטלַאּפ סגרעבנערעטש ןעטוג ץ'טימ עיטָאמ 'ר רעגינייּב
 טָאה סָאװ ,עקליל רעסייװ רעד טימ ,תּבש ייס ןוא ןעֿכ
 -יד'בוט-םוי ַא ,ךיור א טימ טלעבענעג גידנעטש יװ רהעמ סעּפע
 .-ָצג קילמ ןעֿפילרעטָאפ 8 סעּפע טָאה רע ! ןעגיּברַאפ ַא ןוא ןעג
 ץמימ ןָאהטעג ּפַאלק ַא ןוא רעטכָאט ןייז ןופ טייז רעד וצ ןעפרָאװ
 חצג ,סע טסייה ,סָאד טָא .ןייטש םעד ןיא ןעקעטש םענרעגליז
 ןהָא רהָאי 40 ןיוש טריטסױקע עמריפ ןיימ סָאװ ,עיטָאמ ,ךיא
 ןופ ,ךעלעדלעװ ,ןעלעדלעפ ,טשינ ץטע טסייוו ןוא טָארקנַאּב
 "ןעהעג סָאװ ,ךעלדוי םּתס ןוא רעזייה-םערָא ,תורוּת-דומלּת עניימ
 ?אלמ סױרַא-ןעהעג ןוא רסח ןײרַא

 יעטֿפעט ןייז .ץעיטָאמ 'ר ,ןעהעשעג זיא קילג סיורג ַא ,ָא5
 דלַאּב ,קנַאשעג סנייּבר ן'טימ ןעמונרעפ ןיוש זיא זלַאה סליר
 ןעגנילק ןוא הנותח רעשיניּבר ַא רַאּפ ףעלעדיפ ןעליּפש ןעלעוו
 .נַאט ןעלעוו ךעל'מידיסח ןוא ,הּפוח רעשינּבר ַא רַאפ ךעלעקעלג
 "רעפ ךיז ןעלעוו סע ןוא ןעלקעזָאק-םּתט ןוא ךעלעצנעט-הוצמ ןעצ
 יערינש ענרעּבליז ןוא ענעדלָאג ,ךעל'מיסחוימ טימ םיסוחי ןעלקיוו
 | | .עיטָאמ 'ר ,ױזַא ,ױזַא ...ךעל

 ןייז ןופ טייז רעד וצ ןעפרָאװעג קילּב ַא לָאמַאֿכָאנ טָאה רע
 יד ןענעקרעד וצ טניימעג רע טָאה קילּב םעד טימ ,רעטֿכָאט
 עטצעל יד .ןעגרָאמהירפ ןעגיטנייה ןופ טייקנעּביוהעג ערעדנוזעּב
 ,גנַאהרָאפ ץרעטנוא טקוררעפ ךיז טָאה

 עדליוו ,עגירָאה-טױר יד ןעמוקעגנעגעקטנַא רהיא ןיא סע
 עמייהעג סעדעי טסואװעג טָאה סָאװ ,יד ,עיסָאס עגיליומטיירּב
 טּפַאכעגמורַא רהיא טָאה יז ,ץרַאה סלירעטכעט ןופ עלעקנַאדעג
 | | ,ןעלָאװקעג ןוא

 סָאװ ,השק-טשינ ,טנייה ריד ףיוא דנַאטשפױא רעטוג ַא--



 , תרורוד  יירד

 וצ רעטּפָא ןיוש ןעמוק'ס .רעגידעּבעל ץלַא ,רעטייוו גָאט ַא רַאפ

 יַאכ"ַאכ .קרעוורעייפ םוצ רעטנהָאנ ,םינּתוחמ יד זנוא

 עלעדייא עגנַאל יד טימ ןָאהטעג רהיר ַא טָאה .ַאטירַאמ

 ץעגרע ןעגיוא עיולּב יד טלעטשעגנָא ןוא טנַאילירּב םעד רעגניפ

 "רעייפ עסַאלּב עגדָאמ ןענַאטשעג ןענעז יז ןיא ...טייוו רעד ןיא

 יז ןוא .זגורּב ןוא הרוחש-הרמ ןופ טלהעצרעפ ןעּבָאה סָאװ ,ךעל

 | : טלעמרומעג טָאה

 ןעּפַאכ סָאװ ?זנוא וצ טפָא ױזַא .ייז ןעמוק סָאװ רעּבָא--

 סָאד !הנּתמ עטשרע יד ךימ סע טהערפ סָאװ ? םורַא ךימ = ייז

 | ? קרעוורעייפ

 -ייּפש סָאד גידנעגנילש ,טגָאזעג עיסָאט טָאה--,עלערַאנ ,יע--

 תונּתמ עלַא ןופ רעסעּב זיא הנּתמ עטשרע יד--.הָאנק ןופ יו ץכע

 ןעפעגרעפ ןערעװ ,לירעטֿכעט ,תונּתמ עלַא .טלעװ רעד ןיא

 ,טוג ןעמ טקנעדעג ,הנּתמ עטשרע יד ,יז רונ ,ןעריולרעפ רעדָא

 .ףָאלש ןיא ןוא םולח ןיא ,טֿפַאניײּב ןוא גָאט ייּב יז טקנעדעג ןעמ

 ןעועװעג !טלעװ רעד ףיױא ךיא בָאה רעגײטשַא טָאװ םורָאװ

 ַא טימ לירעגיײז ַא טקישעג רימ טָאה סָאװ ,ל'רוחּב ַא לָאמַא

 ןעמ טָאה ,וטסהעז ,לירעגייז סָאד ,טימ-רעד ןיא לעטנַאילירּב

 "עד ןופ ןיוש .ןעפָאלטנַא זיא ל'רוחּב סָאד ןוא טע'בנגיעגוצ רימ

 ןוא ןעטייװצ ןיא טרָא ןייא ןופ ךימ ךיא רענלַאװ ןֶא טלָאמ

 ןוא גָאטײּב סע טיה ,לירעטֿפעט ,ריד ךיא גָאז סָאד ָא טָא

 ןוא ךיז ןרעגלַאװ טשינ ,ןרעדנַאװ טשינ טסלָאז וד ידּכ ,טֿפַאנייּב

 יי .ןערעוװ ןעֿכַארּבוצ טשינ

 יד עלײשטַאפ עטר יד טימ ןָאהטעג שיװ ַא טָאה עיסָאס

 ףױא םינּפ סָאד טלייטוצ ןעּבָאה סָאװ ,רעֿכעלזָאנ עסיורג ייווצ

 יןעּבעגעגוצ ןוא ,ערעיוז ַא ענייא ןוא עסיז א ענייא ,ןעטפלעה ייווצ

 -ַאס םעד ןעסעגרעפ טשינ ןעמ רָאט ,לירעטֿכעט ,וצרעד--

 וצ ,קילג רעייז וצ ןעמוק סָאװ ,ךעלדיימ ןַאהרַאֿפ ,רדנ סגעט

 "רעפ ןערעװ סָאװ ךעלדיימ ןַאהרַאפ ןוא ,רהָאי 18 ייּב םיאנּת

 א ןעזעוועג וטזיפ .יֿכ ,יפ ,ךעלעקיוו ענעדייז ערעייז ןיא ט'סנק

 יי ! ךעלעקיוו ענייד ןיא על'הלּכ ןעש

 - ןעּבעגעגרעּביא ךעלרעניא ןוא יירט טדערעג טָאה עיסָאס

 -לישעג טָאה יז ;ץַאטירַאמ רעטרהירעג רעגידווע'נח-ליטש רעד וצ

 23 טײקגיטֿכיװ יד ןוא קילג עגידנעהעטשרָאפעב עסיורג סָאד טרעד



 .םיוּבטסַאמ 5

 -ייב טימ ןעמוקעג לָאמעלַא יז זיא ייּברעד ,טרָאװ סנעטַאט ןופ
 ןיא טפָא ןעלַאּפעגנײרַא ןוא ךיז טעּפילֿכוצ ןוא ,ךיז ףיוא ןעליּפש
 -עי ענעסקַאװעגרעּביא יד ןיײירַא טפָא ןעלַאפ סע יװ ,ןָאט םעד
 -קילג טײהנעֿפַארּבוצ רענעגייא ןופ ךָאד ,עדנעדיינעּב"קילג סמענ
 רהעמ ץלַא ,טדערעג טָאה יז רהעמ סָאװ ןוא ,רעּביײװ עדנעשניוו
 ,ץרַאה רהיא ןיא קערש עליטש ַא ןעזָאלּבעגנָא סעּפע סע טָאה
 -לעקיו ענעדייז יד טימ עלעגיו סָאד ןעקָארשעג יז טָאה סע
 -נעשטשילּב עגיטכיל סָאד ןוא ןַאד גָאװצ סנעטַאט םעד ,ןערונש
 :טעשטּפעשעג ליטש טָאה יז ןוא ּבָארַא זלַאה רהיא ןופ עגיד

 / ,טסורּב ַא וצ ןעּפעשטוצ סע ןָאק ךיא ןעוו ,עקניסָאס ,יוא--
 ,המותי א .,עמירָא'נַא רעדָא ,קנַאשעג-השרד ַא וצ ןעּבעגוצקעװַא
 .יורג עיולּב ערהיא ןוא ,,.םי ןיא ןעלַאפ סע ןעזָאל ...רעדָא ,רעדָא
 ,רעיורט םענדָאמ ַא סעּפע טימ ןעמונרעפ ךיז ןעּבָאה זעגיוא עס



 ;ןערהערט עטשרע ערהיא

 ָאמ 'ר ייּב ןעמוקעגרָאפ זיא גָאט םענעגייא םעד ןיא ךָאנ

 רענעי ןעזעועג טשינ זיא סע .גָאטימ רענדָאמ ַא סעּפע ןעױש

 "עשזרָאקרעפ ןעסע ןעשנעמ יד ןעו ,גָאטימ רעגידנעֿכָאװנעטױש -

 טָאה טנעקרעד ןוא ,הדועס לעקיטש ַא ןעזעוועג זיא סע ,דייהרעש

 יד טימ תוֿכײש לעקיטש ַא ךָאנ סעּפע טָאה הדועס יד זַא ,ךעמ

 םעד ןהֶא םייח רעטעפ רעד ןעסעזעג זיא סע .טסעג עגיטכעצ

 -טמהענ רע סָאװ ,ןעטרַאכ--דניה ייווצ יד ןָא ןוא לעטייברעגעז

 יװ שיט ןיא רעגניפ ייווצ יד טימ טקיוּפעג ןוא ,געו ץפיוא טיפ

 -ערק ענעניטשרוּב יד ןיא טצוּפעגסױא ,עמהומ יד ,ןַאּבַארַאּב ַא ןלא

 .ןוָשל שירעּביײװ ףיוא ןעגנוזעגרעטנוא סעּפע ךיוא טָאה ןעל

 סיױװֿכ ,טָאה סע סָאװ ,דמעה ןעגיצַאל ןעטיירּב ן'טימ עקשעלַאל

 -סיוא ןעגנַאגעגמורַא זיא ,זנטעש ַא יװ ןהעזעגסיוא ,סָאװרַאפ טשיצ

 "עג חֹּכ ףױא םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןופרעד סעּכ ןיא ,ןעפָאלשעפ

 ,ןעגנוזעגרעטנוא רע טָאה ךָאד ןוא .ןעפָאלש טגעלעג ןוא ןעדנופ

 רע ויא ,טונימ עטוג ַא טּפַאֿכעגמורַא םהיא טָאה סע ןעוו ןוא

 *סעקלעטזָאק, עליטש טכַאמעג ןוא ּבֹוטש רעטייווצ רעד ןיא ןיירא

 ץרַאפ ןיילַא ךיז ןופ ןעמענ וצ המקנ יװ ,ןרעדנַא ן'ֿכָאנ סנייַא

 עמהומ יד .ןעפָאלש םהיא ןעגעל ןוא םהיא ןעדניּב ןעגיטנייה



 ,םיוצטמסַאמ *

 קיג טימ ןוא ןעלירּב עטצופעגסיוא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא עידָאד
 .גידעטש יו רהְעמ טלעּפָאד ךָאנ ןעּבָאה סָאװ ,רעדיילק עסייוו
 .עקטָאמ גנוי רעד .עקלַאיל רעיינ ַא ןופ יו ןַאיל טימ טקעמשעג
 ,ךעלעגימ עשערעוורַאס ענייז טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא ןעטניה ןופ
 יז טָאה ץלַא סָאד ןוא ןעשנואוועגוצ ,טדערעג ,ךיז ןעגיוּבעג
 ?טגיוײּפש ןעטדנוזעג םוצ ןוגנ ןעשירעקנַאד ַא טימ טיירגעג סעּפע
 ,שיט

 ךיא ןעסעועג ןיא סָאװ ,שנעמ ןייא ןעזעוועג רונ זיא סע
 ךופ סעּפע ןעטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,עמַאמ"עטַאט ןופ טייז רעד
 ןעניוא עיולּב סרעֿכלעװ ןופ ,ַאטירַאמ ןעזעוועג זיא סָאד ,ןעטייוו
 םעדווקעבנוא .,רעיורט ןרעטיולייולּב ַא טימ ןענָאלשעג טָאה סע
 "שטאט םעווקעּבוא ,שיט רעד ןעזעװעג רהיא זיא דמערפ ןוא
 .ןטסעועג זיא יז .טלעו עגימורַא עצנַאג יד םעווקעּבנוא ,עמַאמ
 ,ןעגיוושעג ןוא ,ןעּפיל יד גידנעסייברעפ

 טקַד טקרעמעּב טָאה--,ןעגייווש סָאד טשינ טסַאּפ'ס ,יע-- |
 "ביר ןופ ןעמונעג טָאה םלוע רעד יו םעדכָאנ ןיוש םייח רעטעפ
 .שיט םעד ןערעטש סָאד טשינ טסַאּפ סע-- ,ןעסיז ןוא ןעשירעק

 ךיז טסייה סע .טשינרָאג טרעטש יז ,ןיוש העג ,ןיוש העג--
 שקשעלַאי טּפַאלקעגנײרַא ױזַא טַאלג סעּפע טָאה--,טוג ךיוא ױזַא
 יג ךילנהע םהיא טָאה סע סָאװ ,ןעמערּב עסייוו ייווצ יד טימ
 טֿארטעּב שיפָאזָאליפ טָאה עידָאד ַעֵמהֹומ יד .ּבלַאק ַא וצ טֿכַאמ

 -ץג ן'ַאקטירַאמ ךייו סעּפע ןוא ןעלירּב יד רעטנוא ןופ ןעמעלַא
 ךיא ןעסעזעג ןענעז עמהומ יד ןוא עמַאמ יד .ןעטניה ןופ ןעסיוטש
 =ללז ךעגעװ סעומש ןעגידרעטנָאלּפ ןיא ךָאנ טגיטפעשעּב ,טייז ַא
 ףצטשרע רעד ןּופ טרעװ םעד טצַאשעג ןוא סוחי ןופ טייק רע
 מאה יז ,עיסָאט עדליוו עגירהָאהטױר יד וצ זיא לָאמסָאד .הנּתמ
 -נַאילירּב יד ןעמונעגסױרַא טייקטסיירד ַא טימ ןוא לעֿכעלעמַאּפ
 עג שירעגיז ןוא ךיוה רעד ןיא יז ןעּביוהעגפיוא ,שָארב ענעט
 ; טגָאז

 -םיוא עיסָאס ךיד טָאה טסיזמוא טשינ ,לזמ סעלעקטירַאמ--
 ופַאטירַאמ ,רעדיל 'טימ ןעגנוזעּב ,ךיד טלעקיוועגסיוא ,טגיוועג

 .סלעה ַא ,סגיטֿכיל ַא זיא לומ 26
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 רהיא ףױא שָארּב ענעטנַאילירּב יד טגעלעגוצ טָאה יז
 ,ןוא טײקגיזָאר רעגיטֿכיל ַא טימ ןעגָאלשעג טָאה סע סָאװ ,ץרַאה
 טָאה ,ןעגיוא יד ןופ טייהיולּב-לעקנוט רעד טימ ךיז גידנעשימסיוא
 -רעד טָאה סָאװ ,ןעּברַאפ עדלימ עֿכייוו ןופ ץייר ַא טעדליּבעג סע
 ,טייקגילעזקילג רעשינּבר ַא ןיא טנהָאמ

 טקריװעג ענדָאמ סעּפע טָאה טונימ עטוג עגיזָאדיד טָא
 עמַאמ יד ןוא עמהומ יד ךיז טָאה סע .ןעשנעמיּבוטש יד ףיוא
 .ןעשגואוועגניירא סעּפע ליטש ןוא ּפָאק סַאטירַאמ וצ ןעגירקעגוצ
 רעד .עידָאד ךןױא טָאה ןיירַא טפול רעד ןיא ןעשנואוועגניירַא
 -גָאװ עדנָאלּב יד טשיװעגּבָא ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה םייח רעטעפ
 8 סעּפע טּפַאֿכעג ןוא ריב ןופ טרירעמעש ןעּבָאה עכלעוו ,ןעס
 ףױא טקוקרעפ עטַאװע'מּת ךיז טָאה עקשעלַאי .םייחל ןעשירפ
 עגיצנייא יד ףױא לָאמַא ןעּברַאפ ןופ ץייר רהיא ןוא הנתמ רעד
 טעּפַאקעג טייצ וצ טייצ ןופ ןעּבָאה סָאװ ,ןערהערט ערעטיול
 ןעּבעגעגוצ ןוא ארומ רעליטש ןופ יא ,ןעשנואוו עטוג יד ןופ יא
 וטזיּב ייס-יוו-ייס ,לעדיימ ,ןייו טשינ, :גידנעדער ,ןיילַא ךיז וצ
 רעד ןיא ךיז טלעקַאשעג ןוא ."לעטייט ןופ ןערָאװעג רוטּפ ןיוש
 ןעשנעּב טוג ַא ןעּפַאכמורַא טלָאװ םהיא יוװ ,עטַאװע'מּת ,טיירּב

 -נועגרעטנוא ןוא עיטַאמ 'ר עטַאט רעד ןעסעזעג זיא סע
 טקירד רע עכלעוו ןיא ,םינוגנ עליטש ענעי ןופ םענייא טימ ןעג
 עטוג ענייז ןופ םויק ץפיוא גנונפָאה ןייז ןוא ןוהטּב ןייז סיוא
 טשינ םהיא ןעּבָאה ןערהערט עדנעסילפ ליטש יד טָא ! ןיינ ,תורוד
 עטשרע יד יײז ןיא ןהעועג טָאה רע ,טרהעקרעפ .טרעטיברעפ

 : ךיז טֿכַארטעג ןוא ,גָאזוצ ןעסיורג ןייז ןופ ןעלהַארטש
 ףױא ריד זיא ליואװ ,טלעװ רעד ףיוא ריד זיא ליואוו,

 ,טייקגיּבייא ןוא הור ןופ טלעװ רעד ףיוא ,טלעװ-םיֿכָאלמ רעד
 סעיסָאס) "! םָאֹּב םיִּב .החמש ןוא גנאזעג ןופ טלעװ רעד ףיוא
 (.ןעקנַאדעג עטֿפעלש יד ןעּביירטוצ רעטרעוו
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 ,דָאס ןיא טריצַאּפׁש ַאטירַאמ

 ןיא ןהענּבָארַא לעסיּב ַא ןוא ןייז-חירטמ ךיז ןעמ לָאז--
 געט עֿכילטע טימ עיטָאמ 'ר רענעדירפוצ-ליטש רעד טָאה--,דָאס
 ןעּביירטוצ וצ ןוא ןעהעגוצכרוד טסניד רעד ןעליופעּב רעטעּפש
 ,עֿבילנייּפ ןוא ערעווש סָאד ץרַאה סרעטֿכָאט ןייז ןופ

 עינלעשזרָאג רעד ןופ דנעגעג רעד ןיא ןענַאטשעג זיא סע |

 ךיירגינעק ַא סעּפע רָאנ ,דָאס ןייק ןעזעוועג טשינ סע זיא ,דָאס ַא
 ןעמַאטש יד ןעוו ,טייצ-זמּת .לעּפע ענרעדלָאג ןוא סענרַאּב ןופ
 ןעגנָאהעּב ,לעּפע ,סענרַאּב עגיטייצ ערעייז טימ ּבָארַא ךיז ןעזָאל
 רעד ףיוא ייז ןעקיש ,רעטעלּב ענעטינשעגסיוא עטרַאה יד טימ
 -עג ַאזַא סעּפע ,תוחיר-סּביױא עט'רוּכש'רעפ עֿכלעזַא סעּפע דרע
 -רעפ םעד ןעׂשיווּבַא זומ סָאװ ,טפַאז ןופ ךורעג ןעטדנוז
 יד טשיװעגּבָא .ןעקַאּב עכילשנעמ יד ןופ סורדרעפ ןעטסרעטיּב
 רָאג ןעלָאװקעגסױרַא געט עטצעל יד ןיא ןעּבָאה סָאװ ,ןערהערט
 -נָא ַאקטירַאמ ךיז טָאה ,ץרַאה ןעשי'דיחי-תּב ןופ סָאװרַאפ ַא ןהָא
 ךָאנ ךיז טרעה סע ןעֿכלעװ ןופ ,דיילק ענעטעמַאס סָאד ןָאהטעג
 ףױרַא סע טמוק ןוא ,םופרַאּפ ןופ חיר רעדלימ רעד ײנסָאד ןופ
 ַאֹּב ערהיא ןיא טרעו ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר ןופ רעדילג יד ףיוא

 "רַאפ ערהיא ןופ ץייר רערעטיױל רעצנַאג רעד טהילּבעגפיוא ןעק 8



 ,תורּוד יוד

 ,ןעהעזסיוא עשי'דיחייתּב עש'הלּכ סָאד ךיז טקרַאטשרעּפ סע .ןעּב
 רעטנורַא שילרעטסױא טסַאּפ סָאװ ,דײלק-ריצַאּפש ַא זיא סע
 רעטנוא טהעטש יז ןעװ ןוא ,רעמיוּב יד ןופ ןעמַאטש יד רעטנוא

 / "עגסיוא ,םולּב עשילרעטסיוא עסיורג ַא סעּפע יוװ סיוא יז טהעז ,ייז
 *ַאמ טציא טָאה דיילק עגיזָאדסָאד טָא .ןיילַא דָאס ןופ ןעסקַאװ
 עסייוו סָאד ןעמונעגסױרַא ,רעדילג ערהיא ףיוא ןָאהטעגנָא ַאטיר
 -ַאה סָאװ ,ןעגיוא עגיהור ערָאלק יד טשיוועגסיוא ,לעֿכיט ענעדייז
 רעטנוא ךיז טזָאלעגקעװַא ,טײקנעפָאלשעגסױא ןופ טלהעצרעפ ןעּב
 יד ,טֿכַאנרעפ ןעזעועג ןיא סע ,טֿכַארטרעּפ ךיז ןוא ןעמַאטש יד
 ןרעשטיוװצ סָאד טּבעלעגפױא טָאה ןוזומּת עכילהערפ עטיור
 רעטֿכײל ַא ןעּבױהעגפױא דרע רעד ןופ ךיז טָאה סע ,לעגיופ ןופ
 יד ןופ עלערַאּפ םעניילק ןטימ ךיז טשימעגסיוא ,ּבױטש רעניד
 ,טפול יד טֿכַאמעג םהענעגגָא ןוא ךעלדנייטש עטישעגסיוא עיולּב
 -ילּב ענייז טלעטשעגנָא לָאמ סָאד טָאה סַאטירַאמ גיוא סָאד }

 ךעלפייר יד טימ ךעלטרעג עטמולּברעפ יד וצ ,טרָאד טשינ ןעק
 -דניק רעד ןיא טליּפשעג ךיז טָאה יז יו ,ךעלפייר עּבלַאה ןוא
 סעּפע וצ ןערהיפ סָאװ ,ןעגעװ דָאס םעד ןיא ןַאהרַאפ .טייה
 ,עש'הלּכ ןעגעװ ןענעז סָאד .סערעטֿכַארטרעפ ןוא סערעטסנרע
 / געט ,געט .תורּפ עגיטייצ ןוא ןעמולּב עגיטייצ עכיוה ענדָאמ טימ
 -נַאגעג ,החּפשמ סעיטָאמ 'ר ןופ תולּכ יד טריצַאּפש טרָאד ןעּבָאה
 רעייז ןופ ןעקנַאדעג עמייהעג עליטש ןיא ךיז טֿכַארטרעּפ ,ןעג

 עטסגנוי יד ןהעזעג טרָאד ןעמ טָאה דניצַא .לזמ ןעשלעדיימ |
 טימ ןוא ןעגױא יד רַאפ לעֿכיט םעד טימ .סעיטָאמ 'ר רעטֿכָאט
 "ר ןופ טירט יד ךיז ןעּבָאה ,ןעפיל יד ףיוא לעכיימש ַא סעּפע
 ןוא ןיירַא טייקטייו רעד ןיא טכײלשעגנײרַא רעטֿכָאט סעיטָאמ
 סָאד ,גידריווקרעמ .טלעװ רעד ןופ ןעטלַאהעּברעּפ יװ ןהעזעגסיוא
 טונימ א ךיז ןעטלַאהעּברעּפ סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעזעוועג זיא
 דָארג .שנואװ רעפיט רהיא ןעזעוװעג זיא ןעשנעמ-ּבוטש יד ןופ
 סעּפע ןײלַא ךיז ןוא יירפ ןעמעטָא ןעּבױהעגנָא יז טָאה לָאמסָאד
 יד טזָאלעגּבָארַא טונימ ַא יז טָאה לָאמסָאד דָאֹרְג .ןעלעפעג וצ
 שטשילּב ַא .ןוז רעד ןעגעג טָאה טנַאילירּב רעזָאר רעד ןוא ,ןעגיוא
 20 טנהָאמרעד ךיז יז טָאה ייּברעד ,ןיירַא ןעגיוא ערהיא ןיא ןָאהטעג



 ,םיוצבטסַאמ ש

 זיא זייװֿפעלסיּב .ן'בוש'לומ ןוא ןעיירשעג ,ןעשנואוו עטוג יד ןיא
 ןוא ןעטַאט םענעדירפוצ ןופ םינּפ סָאד ןעמוקעג ןעגעקטנַא רהיא
 סָאד .ןעגיוא ערהיא רַאפ ןָאהטעג ּבעװש ַא סעּפע טָאה גנולצולּפ
 רעּבָא ,סטייוו ַא ,סטנַאקעּב טשינ ַא--דליּב ַא רהיא רַאפ ןעזעוועג זיא
 ןופ םינּפ עטנַאקעּב טשינ סָאד ןעזעװעג זיא סָאד .סכילמייה ַא
 ,טהערפעג ןוא ןעקָארשעג ענדָאמ יז טָאה סע סָאװ ,עלייּבר ןעגנוי
 .דנעה יד ןיא םינּפ סָאד טגעלעגניירַא יז טָאה לָאמסָאד |
 ןעפרַאוורעּביא ןופ ,ךיז ןעקנעדעּב ןופ טונימ א ןעזעוועג זיא סָאד
 -ױהעגנָא ,ךיז טכַאד ,טָאה ָאי םעד טימ ןוא ,ָאי ףיוא ןיינ ןֹופ ךיז
 רעטֿכײל סעּפע ,טלעוו רעדנַאנַא סעּפע רהיא רַאפ ןעניישפיוא ןעּב
 דייר סעיסָאס רעדלימ ,טרָאװ סנעטַאט םעד ןעמוקעגסיוא רהיא זיא
 ,עלייבר ןעגנוי ןופ לע'מינּפ סָאד רענעש ןוא

 דלַאּב ןוא ןעל'מירמ ןעפור סָאד טרעהעג ךיז טָאה ּבוטש ןופ
 -ָאד ןעגנַאגעגמורַא זיא סע ,רהיא עגידעֿכוז יד ןעהעזעג ךיז ןעּבָאה
 -עלַאי ,ריצַאּפש ןץפיוא ןײילַא ךיז טלהיפ יז יװ ןעהעז וצ עיד
 רהיא ןעגנַאגעגֿכָאנ ןוא ןעגנַאגעגמורַא גידתבש סעּפע זיא עקש
 -רעטנוא סעּפע רהיא זיא רע .ןעקערשוצרעּביא יז יו ,ןעטניה ןופ
 סָאװ ,טנַאילירּב ץפיוא גידנעקוק ,ןוא םיוּב א רעטנוא ןופ ןעמוקעג
 -מּת טכַאלעג רע טָאה ,ּפָאק םעד טהערדרעפ ענדָאמ םהיא טָאה
 רעד ןיא רעטּכעלעג דליוו ַא טימ טצירּפשעג ןוא גיטומטוג-עטַאװע
 | ,ןירַא טפול

 -עג ךיז טָאה יז .עיסָאס ןעמוקעגרעטנוא זיא ייז ךָאנ דלַאּב
 -יימש וצ סיז-רעיוז ןעּבױהעגנָא ןוא רהיא רעּביאנעגעג טלעטש
 יװ ךיז טרעטיילעגסיוא ןעקנַאד וצ טָאג ,ל'מירמ--: תחנ טימ ןעלֿכ
 ץלַא ,ןענייו טסעוו וד רהעמ סָאװ ,השק טשינ ? טנייוועג .לעמיה ַא
 ןוא ,ךס ַא ןענייוו ךעלדיימ עגנוי .ןענייווסױא סעּפע וטסעוו רהעמ
 ? תחנ רעד טָא טסַאּפ ריד יו

 ןוא טזָאלעגּבָארַא טפלעה רעד ןיא ּפָאק םעד טָאה ַאטירַאמ
 יד ןײרַא טפָא ןעלַאפס יװ ,ענימ רעד ןיא ןעלַאפעגנײרַא זיא
 זירּפַאק רעיײז ןעּבעגוצֿכָאנ דלַאּב טשינ טסַאּפ יז סָאװ ,רעדניק
 : טעשטּפעשעג ןוא

 טֿכַאמ יז ,רעטעלּב יד ףיוא ןעלַאפ ןָא-טּבױה עסָאר יד ,ָאי--



 . תרורוד ירד
 .ַא -

 !ָאיֵא ןהעג וצ םיהַא טייצ .ןעגיוא יד ןוא םינּפ סָאד טכייש

 יו טָאה ןוא דנעה יד רעטנוא ןעמונעג רהיא טָאה טסניד יד

 סָאװ ,ןעפייר ןוא ןעמולּב ענעטעמַאס יד לעכילעמַאּפ טרהיפעגֿפרל

 זיא ןוז יד .טייהדניק רהיא ןופ תונורז יו ,טלעקיװעג ךיז ןעּבָאװק

 יד ןופ ערַאּפ יד טָאה גָאט ןופ טייקסייה ןיכָאנ ןוא ןעגנַאגרעּפ=-

 להיק טֿבַאמעג ,ךיצַאּפש םוצ עטישעגסיוא ,ךעלדנייטש עיולּב עניילק

 ןיפ ןעקַאװק א ןענַאטשעגפױא ויא סע .טפול יד םהענעגנָא ןופ

 ןעקוק םעד ןיא ןענהָאמרעד סָאװ .,שערפ עדנעקנעּב עגיצנייש

 סָאד .טימעג סָאד ךילטרעצ טֿפַאמ סָאװ ,דלַאװ ןיא עקשוקוק א ןוש

 זיא ץלַא סָאד ןוא ןעזָארג יד ןיא ךעלעגיופרעמוז ןופ ןעקירישט-

 זיא יז :סױרג םענדָאמ ַא סעּפע טימ לעמיה ן'רַאפ ןעגנַאגעגפיוא;

 טהעטשעּב יז ,דנעה סעלייּבר ן;גנוי ןיא ןיוש=
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 .םייהַא יז טהיצ סע
 2 יי יי

 =ֿפײל ערעדנַא ייּב רעדָא ןוז רעד ייּב ןעטונימ ןַאהרַאפ זיא סע

 יד רַאפ ןעטכייל ייז סָאװ רעסיוא סָאװ ,רעּפרעק-סלעמיה עדנעט

 ךעּביילב ,רעּפרעק עגידנעגיױאנהֶא ערעטסניפ ערעדנַא רעדנעזיוט

 יד ןענעז סָאד ,ןײלַא ךיז טימ ענעדירפוצ ןוא עגיהור ןהעטש ייז

 .ןהעטש ןעּביילּב יז ןוא ייז ןעזָאלרעּפ ןעקלָאװ יד ןעוו ,ןעטונימ

 ףךיוא ןיילַא סעּפע ךָאד ןיּב ךיא ,שטייטס : ךיז גידנעטכַארטעּב

 ךעכיילג ךיז ןָאק רעװ ,ןָא תישארּב ימי תשש ןופ שינעפעשעּב ַא

 עג זיא סָאד טָא !טֿפיל ןיימ וצ רעו ןוא טײקמירַאװ ןיימ וצ

 גיטנעק זיא סע ןעװ ,טייצ רעד ןיא ּבוטש סעיטָאמ 'ר ןעזעוו

 .טַאהעג טָאה החּפשמ יד סָאװ ,ליצ ןופ טיײקטנעהָאנ סָאד ןערָאװעג

 .-גיײרַא עיטָאמ 'ר רעגיד'נוחטּב רעליטש רעד טָאה סנעטסרהעמ רַאפ

 "רעד םהיא רַאפ ןענַאטשעג זיא ,ליצ-חישמ סיורג ַא יו .ןירעד ןעגנורדעג

 טָאה רע ןעוו ,טציא רהעמכָאנ ,ןעגלָאפ ענייז ןוא החּפשמה םויק ןופ םולֹח

 -עועג טשינ זיא סָאד .הנּתמ עטשרע יד ךיז רַאפ ןעהעזעג ןיוש

 -"יתלּב סעּפע ןעֿבײרגרעד וצ ליצ רהיא טָאה סָאװ ,הנּתמ ןייק ןעז

 חַאּפ ףיוה סנייּבר ןופ קנַאשעג ַא ןעזעוועג סע זיא רעֿכיג . ,סעש

 "יה ןיא ןערעטש ןימ א סעּפע ,טייהדניק רענעטָארעג רעטוג .רעד

 י"ייװ ןוא סעטוג טכערּפשרעפ סָאװ ,זלַאה ןעֿכילשנעמ ַא ףױא לעמ



 .עיאהוד = יירד |

 טָאה לעדיפ יד ,ןוגנ רעד ןעניוצעג ךיז טָאה ךָאגרעױזַא .םעש

 .ןעגנונפָאה סעיטָאמ 'ר רַאּפ רענעט עטסנעש יד ןעּבעגעגסיורַא

 ירעד ןוגנ רעד ןעװ דָארג זַא ;לעדיֿפ יד עבט ַא רעּבָא טָאה סע
 יוהטכ עֿכילטע קעװַא-ןעלַאמ ,עמוטש רעטסֿפעה רעד זיּב ךיז .טּביױה

 ןעּבָאה סענורטס עגיזָאדיד וצ ,עטרהירעּב טשיג ,עטגידיילעּב סענ

 ױװ ,עידָאד ןוא עקשעלַאי :ןעניױשרַאּפ ייווצ טגנַאלעב טגנידעבנוא
 יװ ,ןעקנירט ןוא ןעסע רעייז טימ ןייז טשינ ןעלָאז ייז רעֿכיז
 "יירפ רעסיורג רעד ףױא ןעּבעל סָאד ןייז לָאז ייז יירפ ןוא טוג

 'ר ןופ טייקסיורג סָאד ענדָאמ טרהירעּב ךָאד יז טָאה ,טלעוו רע
 דעק יד טשינ--ןעגנַאגעגנייא טשינ ייז זיא סע .רעטֿכָאט סעיטָאט
 רעד ןעטימניא ןעֿכױי-רענהיה יד טשינ ,ןעסייּבנָא ףיוא ןעלגָאר
 ַא סעּפע ןיא ,םיבוט-םימי ןיא רעקיל רעטוג רעד טשינ ןוא ךָאוו
 גידנעהעז ,ןעּבילּבעג ןעגנעה ייז ןענעז טייקטמיטשעגנוא רענדָאװ
 -עג ןעהעטש רענייא סעּפע זיא סע .סַאטירַאמ הנּתמ עטשרע יד
 טקוקעג ןוא דנעה יד ןיא לעטייט ץטימ לָאמ סעדעי ןעּבילפ
 ןוא טהערדעג סעּכ טימ טָאה רעטייווצ רעד : עגָאלדָאּפ רעד וצ
 .יז ןָאהטוצניהַא ואוו גידנעסיוו טשינ ,דנַאה ץטימ טרעטנָאלּפעג
 ױזַא טַאלג ךיז ןעהערדמורַא זַא ,ןייז ןעסיוו טפרַאד רהיא ,ןעד
 רעטכָאט סעיטָאמ 'ר ןופ ןענעל םעד רַאפ סעפע ןָאהט טשינ ןוא

 ינימ עֿכלעזַא ,תוריבע ןעמוקּבָא ןימ ַא ,ףָארטש ןימ ַא סעּפע זיא
 יד ןופ רענייא ןעװ ,סורדרעפ ןֹוא ךיינ טימ ןעקעמש ןעַֿאו
 סעיטָאמ 'ר ןיא ךיז טבױהרעד רעטייווצ רעד יו טהעז םיתרשמ
 טימ ןעסייּב ,ליטש רעד ןיא ךיז ןעפוצ טימ טקעמש סע .םוטש
 ,ץעקשעלַאי ףיוא לעגענ יד טימ עידָאד ,ןעטליש טּפָא ןוא ןהייצ יד
 -ָאס ןוא ץעידָאד ףיוא םינוּתחּת ענייז ןופ ןעמיר ן'טימ עקשעלַאי
 גידעל טהערדעגמורַא ךיז ייז ןעּבָאה ָאד רעּבָא .ןעדייּב ףיוא עיס

 -עג ,ןעסעגעג ,טעּפָארֿכעג ןוא ןןעקנורטעג ,ןעסעגעג ,געט עצנַאג

 עסיורג יד ןערָאװעג גיליײװגנַאל ןענעז .ייז .טעּפָארֿכעג ןוא ןעקנורט
 דָאס עסיורג רעד ,סנעֿפוק ןוא סנעפנָארּב ערעייז טימ .ןעּבוטש
 -עג עסיורג יד ןופ חיר רעד .וליּפַא ,ןערַאּב ןּוא לעּפע ענייז טימ

 יז ןוא ןערָאװעג ןעסעגענוצ ייז זיא ץלַא סָאד--זנעג ענעטָארּצ

 52 | ,ןײרַא טייקטייוו רעשימייה רעד ןיא ןעגיוצעג טָאה



 .םיוּבטסַאפ 2

 עגעיּפרעפ ,רעגימערבסייוו רעד לָאמנייא טָאה--? וטסייוו--
 ועד ןופ טלַאּפש ןץפיוא ןעטניה ןופ דנעה יד טימ עקשעלַאי רעט
 } ןיא ןָאהטעג ץינעג ַא ,ןעסע ץכָאנ תּבש יװ ,עטָאּפַאק רענעסּפיר
 "יז ,סיורג וצ רימ ןיא לעדיימ ןיימ  וטסייוו---.ןײרַא טפול רעד
 ןעיד ןיא רימ טרעטיצ לעטייט סָאד ,לעטייט סָאד טשינ ןיוש טגלָאפ
  שעװ לעטסעק ןטימ ןערהָאפ וצ םייהַא קשח טושּפ ּבָאה'5 .דנעה
 ?עידָאד ,וד ןוא ,םירודס ייווצ ןוא

 ןָאהטרעפ ןעסעזעג ךיוא זיא עידָאד ,ןיוש ןיא תמא סָאװ |
 "וצ ן'עקטירַאמ יז טָאה דייהרעניילק .טפנוקוצ רעד ןופ לעּבענ ןיא
 טוג זיא דנעה יד ךיז ןעשַאװ זַא ,רסומ םעניילק ַא ןעגָארטעג
 -עוועג גנַאל ױזַא ןיוש זיא ערהעל עגיזָאדיד .גָאט ןיא לָאמ יירד
 -יטש ךיז לָאז'מ ןעו סָאװ ,ּפָאק - סַאטירַאמ ןיא ןעקַאּבעגניײא ןעז
 ןעפלעה טשינ לָאמַא לָאז עידָאד עמהומ יד ןוא םעד ףיוא זיולּב ןעצ
 םעד ןעצייה רעדָא ,לעויטש יד ןעצוּפ רעדָא םילּכ יד ןעשַאװ
 טימ ןעטלַאהרעד טרָאד ךיז טלָאװ יז יצ ,סייו רעװ זיא ,ןעוויוא
 | ,קירוצ 15 רהָאי ַא

 -ָאד עמהומ יד טעשטרוּבעג ךַאוש סעּפע טָאה--? ךיא סייוו-- |
 ךיא סייװ ןע'תמארעד ןיא .קעװַא ךיוא טהיצ ךימ ןוא--,עיד
 טשינ גָאז ,טשינ ךיז םלצ ,םורַא ָאד ךימ הערד ךיא סָאװ טשינ
 ליפיו טימ סייו רע .רעדינ טשינ הינק ןוא שזרַאשטַאּפ ןייק
 ליפיװ טימ ןטש ץרַאפ ןעמוקּבָא ןעפרַאד ָאד לעװ ךיא דניז
 י ,ץאטחילע ןוא ץימש עגידניז

 ץטימ טשינ ןרעטיצ וצ ןעּביױהעגנָא טָאה עּבמָאנ סעידָאד
 ןרעטיצ ַא סעפע טימ רונ ,טײקטלַא ןופ ןרעטיצ ןעֿכילגהעװעג
 טעשזדנָאלּבעג טָאה יז .םנהיג ץרַאפ ןעקערש ןוא ארומ ןופ
 רעט'רגפ'עג רהיא ןופ בורג ץפיא ,ןַאמ רהיא ןופ רבק ץ'פיוא
 ןופ לירעייפ םייּב ןוא םיתמ עשימייה ןופ רבק ץפיוא ,המהּב
 טָאה םהיא ,טֿפַארטרעּפ ןענַאטשעג זיא עקשעלַאי .עצילּפַאק רעד
 עגידנעדליגנהעצ 2 ענייז וצ טייוו-טייו ןעגיוצעג סעּפע ךיוא
 ,עטייוו ןוא עטנעהָאנ ןופ םירבק וצ ןוא ךעלדיימ

 ןעּביוהעגפיוא ןוא ןָאהמעג עהֲעװַא טָאה רעטסנעפ ןופ דניו ַא
 ףיױא יז טרהעקעגרעּביא ,לעטיה ןופ עקנעד עטשטַאלּפעגנײא יד 4



 ! ,תרורוד ירד

 שימעג ערעטיש סָאד ןָאהטעג רהיר ַא ןוא דיוּב א ייּב יװ סטֿפעד
 טַאהעג טציא ךיז טָאה רע .עּבמָאג רעד ייּב רהָאה עלעג ןופ

 טקוק סָאװ ,הוק עגנוי ַא יװ ןעהעזעגסיוא ןוא ןעריולרעפ ןעצנַאגניא
 'ו ,רעטומ יד טכוז ןוא

 ,ןעסָאלשעּב ךיז עקשעלַאי טָאה-- --ןהעג זיא ןהעג ,אלימ--
 רימ ןעלעוו ייס-יוו-ייס---.קירוצ-ןוא-ןיהַא ּבוטש יד רעּביא גידנעהע:
 ,זעק טימ ןעלגָאר יד ,םייהַא ןעפנָאוּב ןעפָאטש עסיורג יד ןעגירְז
 ,"ןעקנַאדּבָא, ָאד ייז רימָאל ,לירעטסעווש ,םוק

 "עג קור ַא טרעיוזרעפ-ּבלַאה ;עטַאװע'מּת-ּבלַאה ךיז טָאה סע
 ףיז רעטשרע רעד טָאה רע .עידָאד םהיא ךָאנ ,עקשעלַאי ןָאהט
 ןעגיוא יד ןעּבייר ןעמונעג ןוא טגידיילעּב סעּפע טלעטשעגקעװַא
 ,עּבמָאג רעד טימ טרעטיצעג טָאה עטייווצ יד .דניק ַא יװ ןענייוו וצ

 טָאה--? סנױזַא סָאד זיא סָאװ ? רָאג ןענייוו ? ןערהערט ַא --
 . ןעגיוא עסיורג עּביל רָאּפ ַא טלעטשעגנָא עיטָאמ 'ר רעטוג רעד

 -עג ליטש טָאה--.,תיּבה-לעּב ,ױזַא טַאלג ,טשינ רָאג זיא סע--|
 עטוג יד דָאש ַא תונמאנ ףיוא רימ זיא סע-- ,עקשעלַאי טעּפילֿכ
 ,תונמד חלש םירוּפ ןוא רעדלעג"הּכונח יד ,שיט רעייא ייּב םיתּבש
 : ?ןעד סָאװ רו

 ?ןעד סָאװ רונ--
 -לעּב ,ןייז טשינ רעגנעל ָאד ןָאק ךיא ? ןעד סָאװ רונ--

 טלַאפ לעטייט סָאד ,סיורג וצ ןיוש רימ זיא לעדיימ סָאד ,תיּבה
 ? תיּבה-לעּב ,טרעה רהיא .רעגניפ יד ןופ רימ

 -רעב ן'טימ טרעטיצעג ,ןעגיוא יד ןעבירעג טָאה עקשעלַאי
 -פיוא זיא עיטָאמ 'ר ןוא ,ןהָאצ ַא ןוא ןהָאצ ַא טּפַאלקעג ןוא ליד
 | : ןענַאטשעג

 יד זַא ,טוג ךָאד טסייו רהיא ? ךייא טּביירט עשז"רעוו--
 ,טּפַאשעגּבָא טשינ ןערעוו ייז ,עגידנעטש ןענעז רימ ייּב ןעשנעמ
 ,טסרעה וד ,רעטלע רעד ףיוא טזָאלרעפ טשינ ןוא ןעּבירטעג טשינ
 .ַאֿכ-ַאֿכ .ןעזָאלרעּפ זנוא ךָאד ליװ יּבר רעזנוא ,הרובד ,טסרעה וד

 סָאװ ,הרובד עמַאמ יד טשימעגניירַא ָאד ךיז טָאה ךילריטַאנ
 טימרעד ןעמַאזוצ ןוא ןעמונעגנייא ייז דייר עטוג ערהיא טימ טָאה
 358 "נעמיּבוטש יד ןעשיווצ סעומש רעטיירּב א ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה
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 .םיוּבטסַאמ

 א ןעגילבעג ןהעטש ,פָאק םעד טגעלעגניירַא טָאה רענייא .ןעש
 דנעה יד טצעזעגנײרַא טָאה רעטייווצ רעד ,ןץעקשעלַאי טקוקעגנָא
 "ירד רעד .ןעמעלַא טקוקעגנָא טרעדנואוורעפ ןוא סענעשעק יד ןיא
 טָאה רעטרעפ רעד ןוא ױעטכעלעג ַא טימ טעקסרָאּפעג טָאה רעט
 ןונ רונ .ןירַא טפול רעד ןיא סעציײלּפ יד טימ ןעגיוצעג סעּפע
 ייװק ,ןעֿכַאל ינימ עּבלעסָאד טרעהעג ךיז טָאה טעמּכ ןעמעלַא
 ??ןערהָאפקעװַא 1 רע ליוװ סָאװ .ןעיירד ןיא ךיז ןעגיוּב ןוא ןעשט
 ן'רַאפ רונ םהיא םדענ ;עקשעלַאי ,יצ !לעדיימ ןייז ןעזָאלרעּביא|

 ַאנ סױא םהיא הערד ,עצײלּפ רעד ףיוא סיוא םהיא היצ ,קרַאק =!
 !וטסליװ ןעפנָארּב .טנַאק

 ;לָאװעג טשינ ןעפנָארּב ןייק עקשעלַאי טָאה ,ךילריטַאנ
 יו ןוא ןץעקשעלַאי טנַאקעג טָאה סָאװ ,םלוע רעֿכילהערּפ רעד ןוא

 ןעסָאגעגנײרַא חֹּכּב םהיא ,"קנורט ַא ןעטלַאהטיױא, ןָאק רע טייוו
 "עג ױזַא ןעּבָאה ךעלעזעלג עניילק ייווצ יד ,ךעלעזעלג עצילק ייווצ
 ידָאמ ןַערָאװעג סעּפע ןענעז ןעגיוא עיורג ייווצ ענייז זַא ,טקריוו
 רעקניל רעד ףיוא ,טקוררעפ לעטיה ןופ קעשַאד רעד ,טהערדרעפ ענ
 יב ן'עידָאד ןעּפעלש דליוו ַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא טייז
 ןעגניז ַא ןוא ןעיטָאמ 'ר ןעגעג סעקלעשזָאק ןעֿכַאמ ַא ,דנעה יד
 .טימ םהיא ןעדניּב טימ טגידנעעג ךיז טָאה סע סָאװ ,וחמשו ושש ַא

 ,טעּב םוצ םהיא ןעדניּבוצ ןוא קירטש עּבָארג
 סָאװ ,החּפשמ רעד ןופ טרהירעג טשינ רענייק ךיז טָאה סע

 ,"וקעגוצ ְךָאְנ זיא סע ,טרהעקרעפ ,דניזעג-זיוה סעיטָאמ 'ר טסייה
 סָאד .טקרַאטשרעּפ תורישע סָאד ךיז טָאה ךילגעטיגָאט ,ןעמ
 .ןייווצ ןערָאװעג ןעגרָאמ זיא ,סנייא ןעזעוועג טנייה זיא סָאװ ,דרעּפ
 רעד ףױא ענייא ןעגנַאגעגמורַא טנייה זיא סָאװ ,הוק עטיור יד
 -רעה עטקעלפעג עטיור עהייר ַא ןעריוּבעג ןעגרָאמ טָאה ,עשַאּפ
 ןעמעלַא םעד וצ ןוא .ןערעדנואוועּב םוצ ,ךעל'המהּב עגידרענ
 ---דרעפ םוצ ,ךוטסַאּפ א---הוק רעד וצ :ןעשנעמ טרעדָאפעג ךיז ןעּבָאה
 סָאד ךיז טָאה סע .,סרענַאּפשניײא--סנעגעוו יד וצ ןוא רעטייר ַא

 ,ןעמוקעגסיוא טשינ זיא סע ,טקרַאטשרעּפ ןוא טרהעמרעפ ןעּבעל
 ױזַא טַאלג טייּברַא רהחיא ןָאהטּבָא לָאז שינעפעשעּב ַא סעּפע זַא

 :טגנערּבעגנײרַא טנייה טָאה סע סָאװ ,סָאד ! ןיינ .ןעהעגקעװַא א 36



 } תורוד ירד

 ןױש זיא ,החּפשמ סעיטָאמ 'ר ןופ רעּפרעק ן'רַאפ סעיינ סעּפע

 ,דיילק ַא טהיינעג לָאמנייא טָאה סָאװ ,רעדיינש א .גיּבייא ןעּבילּברעפ

 טָאה סָאװ ,רעטסוש ַא ג רעדיינש סעיטָאמ 'ר ןעסייהעג ןיוש טָאה.

 רש סעיטָאמ 'ר ןעסייהעג ןיוש טָאה ,ךוש ַא טֿכַאמעג לָאמניײא

 ּבילוצ .רעטיירּב ןעסקַאװעצ החּפשמ יד ךיז טָאה םורַא ױזַא .'לעטס-

 םעד רעטנוא ןוא !קילג ןעש'מירמ ןעסיורג םעד ּבילוצ ? סָאװ

 ,תונותח ייווצ ןופ שנואוו א ןעגָארטעג ,ןעּבױהעגנָא ךיז קָאה קילג

 "סטַארייה ַא ןוא עגידלעקיש ןוא עגידיײמטלַאנַא ,עמירָאנַא הנותחַא

 ,עגיטנַאילירּב עגיגיוא-יולב א ,הדיחי"תב א לירעטכעטַא ןופ שנואווי

 ןוא טנהָאמעג ,ךיז טֿכַאד ,ךיז ןעּבָאה תונותח ייווצ יד טָא ןוא

 .ּבוטש סעיטָאמ 'ר רעּבָא ?רעװ ?רעהירפ ַא רעוו :טגערפעג

 םעד ןעמהענרעפ רעהירפ ףרַאד סע ןעדייב ןופ רעװ ,טוג טסייוו

 "רעפ ַא גװז ַא דובּכהיאסּכ ץרַאפ ןָא טמוק סע ןעװ .ןָאנעּבױא

 להוטש ןייז ןופ ףיוא טָאג ךיז טּביױה ,סגיד'סוחי ַא רעדָא ,סעטרעטלעי

 "עג ןוא ,סע טסייה ,העג :ןערהערט עסייה ייווצ סױרַא-טזָאל ןוא;

 טָאה ןערהערט יד טָא ןוא ,טלעוו רעד ףיוא גווז ןייד ןיוש ןיפ

 "נַאג יד רונ טשינ ןוא .רעהירפ ַא ןעזָאל טזומעג טגנידעּבנוא ןעמ-

 -נעטש סעּפע טָאה הדיחייתּב סעיטָאמ 'ר וליפַא רונ ,החּששמ עצ-

 טכַארטעג ,ןערהָאי עגידלעקיש עגנַאל 20 יד ןעגעוו טכַארטעג גיד

 .טַאהעג-תונמחר ןוא טכַארטעג ,טרעיורטעג ןוא-
 םעד ,ץעקטָאמ גני םעד טקרעמעּב לָאמנייא יז טָאה ױזַא

 סָאד .ן'עיסָאס טימ ןעגירק ךיז ,רעצנעט ןעּבלַאה ,ןחדּב ןעּבלַאהי

 -רָאװעגנייא ,ךַאז עטלַאנַא ןעזעוועג ןיוש ייז ייּב זיא יירעגירק

 .ןעלצרָאװסױא טנָאקעג טשינ סע טָאה רענייק ןוא ,טולּב ןיא טלעצ

 ױנ ,"טעצנארפ רעד עקטָאמ סָאװ ,ןופרעד סע טָאה טמַאטשעגי

 יד ןיא ןעגנַאגעג זיא רע סָאװ ,רַאפרעד ןעפורעג םהיא טָאה עיסָאס

 -יושעג-שיזיוצנַארפ ַא ןוא ,ףַארג ןעטלַא ןֹופ ןעשַאמַאק עטריקַאל

 ןופ ויא רע .רענלעז ַא ןופ עקרַאנירַאמ ַא טימ שטָאכ ,דרָאּב ענער

 טעקָאק ןוא טֿכײל ךיז טנָאקעג ,רעװרַאס א ןעזעוועג ןעריוּבעג:

 . זיא יקַאט רַאפרעד ןוא ןעמַאד םּתְס ןוא ךעלדיימ רַאפ ןעגיונרעפ

 יד ןופ ךעלזיימ יד ןענידעּב וצ ןעמוקעגסיוא גידנעטש םהיא:

 37 ןעטפשעג ןייק לָאמניק רע טָאה ץעיסָאס טימ .תונותח עטנעהָאנ



 ,םיוּבטסאמ

 עלַא סָאװ ,סָאד ןָאהטעג רונ רחיא טָאה רע ןוא טַאהעג טשינ
 טשינ ריהט יד טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד תומרח ןוא תוללק טימ לוק ןעגירעזייה ַא טגנערּבעג הנותח רעד ןופ רע טָאה ןעגרָאמהירּפ
 ץַאק יד סָאװ רעדָא ,טעּפש טפָאט יז סָאװ רעדָא טלעטייקרעפ
 -עגַא טימ ןעמוקעג רע זיא לָאמליײט .ּפעט יִד ןעשיווצ טגנירּפש
 ךיז ןעניגעּב ןיא ןעּבױהעגנָא ןוא רענלעז ַא ןופ טיימורט ןעטגרָאּב
 ,ןעטלַאהוצסױא טשינ ןרעיוא ערהיא ןעסייר ןוא ןעטָאנ ןענרעל

 יז ןעשיוצ טלעקיװרעפ טפָא טָאה ןעמוק עגיזָאדסָאד טָא
 -עוועג ךיז ןעגירק סָאד זיא דניצַא ךיוא .ןעיירעגירק עטסערג יד
 -וקעגוצ זיא ַאטירַאמ ןעוו זַא ,ליפוזַא ףיוא ,קרַאטש ענדָאמ ןעז
 ,טנייוועצ ױזַא הּפרח ןופ ןוא סורדרעפ ןופ גנוי רעד ךיז טָאה ,ןעמ
 ָאד טָאה ַאטירַאמ .ןעמהענוצנייא ןעזעוועג רעווש םהיא זיא סע זַא
 -עג יז טָאה גנוי םוצ ןוא רעױא ןפיוא סעפע טגָאזעג ץץעיסָאס
 | | : טעש .ּפעש

 -ָאס יד עטוג ַא רַאפ סָאװ ,טשינרָאג טסייוו וד ,עלערַאנ--
 טעװ יז ,ןעּבײרט וצ יז תונמחר ַא ,טשינ יז ּביײרט ,זיא עיס
 ,דניק א רשפא ריד ןעגיוו ,רעטיה רעטוג ַא ןייז רשפא ךָאנ ריד
 טּביירט ןעמ ןעװ ,טשינ יז ּביירט .הפוח וצ ךיד ןעגנערּב רעדָא
 | .טָאג טּפָארטש ,עֿכלעזַא

 יװ ;ןעּבױהעגפױא גנוי רעד רעטרעו יד ייּב ךיז טָאה סע
 יד טשיוװעגסיוא ,קנַאדעג רעטוג רעיינ ַא ןיירַא םהיא טלָאװ סע
 / =*-  "==  :ץעיסָאס ןופ טייז רעד וצ טלעמרומעג ןוא ןעגיוא

 : ,רעּביא יז טעּב ךיא-- |
 -רומעג סעּפע ךיוא ןוא זיירּפש ַא טלעטשעג טָאה עיסָאס = |

 ,עיזגורּב ןעלַאפעג ןענעז ןעגיוא סנעדייּב ןופ .גנוי םוצ טוג טלעמ
 -ילּב עדלימ יד ןוא ערעדנַא סָאד רַאפ סנייא ןעקילּב עדלימ רונ
 עמירָא סָאד ןענהָאמרעד סַאטירַאמ ןופ טמַאטשעג ןעּבָאה ןעֶק
 -עג ןוא 'ץז וצ עדייּב ןעגיוצעגוצ ייז טָאה יז .ןעדייּב ןופ לַאזקיש
 | - :טָעשטּפעש

 טוג ןעפרַאד ייז .ןעגירק טשינ ךיז ןערָאט ייווצ עכלעזַא--|
 -ידעּבעל ןהעגסױרַא ןַאד ןופ ןוא ךַאד סישעטַאט רעטנוא ןעּבעל

 ,ל'מירמ ,ךיא שניוו ױזַא .טלעו רעד ףיוא עֿכילקילג ,עג 368 י



 שי: ,תרורוד : ירד
 ץעקטָאמ גידנעטש ןעהעזעג ןעמ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 -ָאמ 'ר ןעוו ןוא ,ןץעיסָאס ןעגעג ןעדירפוצ ןוא גיה-ור ןעציז
 רהיא ןיא טנהָאמרעד ךיז ייז ןעּבָאה ,ייּברַאפ זיא רעטֿכָאט סעיט
 :ץעיסָאס ןענעו טֿכַארטעג ייברעד טָאה עקטָאמ ןוא ןעטעּברעּביא

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ךָאנ רעסעּב ,לעדיימ רעייט ַא;

 עמורק יד טשינרָאג סעּפע ,ןעּבעלֿכ ,לעצנעט םוצ רָאנ םוק ,יוא
 "עג טשינ רהיא ּבָאה ךיא סָאװ ,דָאשַא .ןעּפיל עּבָארג יד ,ןעגיוא
 ןוא הנותח ןייק ףיוא ןעמונעגטימ טשינ ,ןעניגעּב ןעפָאלש טזָאל
 ",ןרעיױא יד ןיא טרעטיימורטעגנָא



 ;טנַאילירּב רהיא טקנעש יז

 ןייק טֿכַאמעג טשינ קילג סעיסָאס טימ ןעמ טָאה אליממ = |

 דלַאּב ןעמ טָאה קירוצ ןעֿפָאװ עכילטע טימ ךָאג .ןעטרַאװ גנַאל

 "גיּברַאפ סעיסָאס טימ ןעגיוא יד טשימוצ גנוי ןעכילקילג םענעי

 ץטימ ,החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ עטקנעשעג ,רעדיילק ןופ טייק

 -גנירעיוא ןופ גנולק ןוא שטשילּב ן'טימ ,רעדנעּב יד ןופ טייקגיזָאר

 ןופ םענייא ןיא ןוא ענרעלהָאטש ,ענרעּבליז ,ענעלַאטעמ סעילָאק ,ךעל

 טָאה סָאװ ,קיוּפ-לעסעק א ןָאהטעג סױרַא ץעזַא טָאה טֿכענ ענעי

 ייװצ ;ןָאט םעיינ א ןעמונעג לעפרעד ןופ טייקיינ רעד ּבילוצ

 -לעקיוורעפ ,ךעלמעק ייווצ ַא ןוא טענרַאלק ַא ,ןעלדיפ עגידעּפירקס

 "עג ןוא טליּפשעג טָאה ץלַא סָאד טָא--ריּפַאּפ-סָאריּפַאּפ טימ עט

 טימ ןעגיוצרעפ ןעזעװעג זיא סָאװ ,ןײרַא טֿכַאנ רעד ןיא טקיױּפ
 טימ דרעפ ןוא ,עיצַאנימוליאינַא יװ ךעלּפמעל עטרילָאק ענעריּפַאּפ

 -עשוריה ,טעּפָאטרעפ ,קירוצ ןוא ןיהַא ןעגיולפעג ןענעז סעקשטירפ

 :טֿפעװ סעיטָאמ 'ר ףױא זיא זנוא טוג יװ ;יֿפײֿפײּכ :עגיד
 ענדָאמ ץנַאט םוצ ןעטערטסױרַא ןהעזעג ןעמ טָאה ןַאד

 טָאה סָאװ ,סעגעיּפ טימ יוג ַא ,טסוגױא קינדָארגָא םעד .ןענױשרַאּפ

 "עב ,עקשורטעּפ טימ ןערהעמ ן'עיסָאס טפיוקרעפ ןערהָאי ,ןערהָאי

 יד .ןייזחמשמ ןעמוקעג ךיז טציא זיא ןוא לזמ סעיסָאס טרעיוד 6



 , תורוד ירד

 -ָאס גידנעטש ןעסייה סָאװ --*קַאיּפ ןוא קַאי,--רערהעקנעמיוק .ייווצ

 ןענעז ןוא דלעגיהּכונח ךָאנ ןעמוק ,יןעמיוק םעד ןעמיור, ןיעיסי

 ,עטעשזַאטרעפ ,דנעה יד ןיא סענרעטנַאל טימ ןעמוקעג ךיוא טציא

 ךָאנ דלַאּב .ץעיסָאס ןעגעג ןעצנַאט ןוא ןעקנירט םוצ ,עגידעֿכַאל

 לעמיה םוצ "ןעמוק חישמ טעװ ןעוו א, טימ טזָאלוצ ךיז טָאה ייז

 ענדָאמ ןוא ןהייצ עגנַאל טימ ןױשרַאּפ רעֿכױה ַא ,"שזנַאה רעטלא

 עלעדוי ַא טימ ןעמַאזוצ ,להימ-דניוו ַא ןופ לעגילפ יד יװ ;דנעה

 יה ןעטהערדרעפ םענעטעמַאס ַא ןוא ךעלסיפ עצרוק טימ ,סניילק ַא

 ייװצ יד .ןענעז סָאד .לעקימלַאק ַא ןופ ךעלגיוא עניילק טימ ,לעט

 יד ןערהָאי ןיוש ןערימש סָאװ ,עינלעשזרָאג רעד ןופ סערַאילַאמ-

 עטלַאק ףױרַא ייז טקיש עיסָאס ןוא ןענישַאמ יד ןופ ןערהער

 בָא רהיא רַאפ ןעמוקעג ייז ןענעז טציא ןוא ;ןעשקָאל רעלעט

 -ָאֹּפ םוצ ןוא םינּפ ןעגעג ךיז רעטנוא ךעלסיפ יד טימ ןעצנַאט

 ירעטעפ רעד ןיירַא גנולצולּפ זיא.,געוװ ןיא ךיז טגיטעּפשרעפ .,בָאל

 ןעּבָאה סָאװ ,ןעטרַאֿכ דניה עדייּב טימ ,דייהעטעשזרָאקרעפ ,םייח

 ןיא ןעגנוצ יד ןעטלַאהעג ,ןעסיורד ןיא לעגיופ ךָאנ ךיז ןעגָאי ןופ

 עג טָאה רע .עדנעצנַאט יד ץיה ןופ ןעלַאפעּב ןוא ןעפָא רעליימ

 ןיא ןעסָאשעגסױא טָאה עכלעװ ,ריּב שַאלּפ עטשרע יד טפַאל

 םעד ןעּבױה ןוגנ-תומדקַא'נַא סעּפע טימ ןעּבױהעגנָא ןוא טפול רעד

 ןוא הלּכ רעד רעדיליּבױל ןעגָאז ןוא טפול רעד ןיא לעפוק"רויצ

 ריב סעלפוק טימ ךעל'תומדקַא טהערדעגכָאנ ךיז ןעּבָאה םהיא יךָאצ

 | | ,עסיורג רָאג ןוא ערעסערג ,ערענעלק

 סָאד ץנַאט םוצ ןָאהטעג לעקיװ ַא ךיז טָאה ,ץנעט יד טגידנעעג

 ןוא ןעטסורּב יד ףיוא ןעמולּב ענעריּפַאּפ יד טיט סעט'רבה לעסיצ

 יּפ סעמערָא יד רעטנוא יקַאט טּפַאֿכעג ,לעגיּפש ןעגעג סרעֿפעּפ

 ןיא ןירַא ךיז טהערד סָאװ ,עלעדוי עניילק סָאד ,ּפמעּפ עלעג

 םינּפ ןעטמַצלפעג ןעטיור ץטימ ךיז טגיו ןוא רעטנָאלּפ-ןעדיימ

 ,טגיועג ךיז טָאה ץלַא סָאד ןוא ,רעדנוזעּב ןירעצנעט רעדעי טיט

 ,החמש ןופ תולוק עֿכלעזַא טימ לעמיה םוצ ןעגיוצעג ןוא טלעקיוועג

 ןענַאטשרעפ טשינ רָאג יז טָאה ,ןעיסָאס טפערטעּבנַא סע סָאװ

 זומ סע זַא ,טֿכַארטעג טסָארּפ טָאה יז ;רָאפ-טמוק רהיא טימ סָאװ

 41  -עגנָא ןעגנאגעג זיא יז ,טֿכַאנ רענעי רעדָא רעד ןופ םולח ַא ןייז
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 יייוװצ ,ךוטקעד ןעזָארַא ,ןעמולב עשיזעניֿכ טימ דיילק ַא ןָאהט
 לרעּפ ןערונש ייווצ ,סעילָאק יילרעייווצ סעּפע ,ךעלגנירעיוא עגנַאל
 --לַאהעג ןעסיוא ןופ ךיז טָאה יז ,ןעלַאטעמ ענעדישרעפ סעּפע ןוא
 -יילק סָאד ןעוו רונ ,גידנעצנַאט טשינ ןוא ליטש ,הלּכ ַא יװ ןעט
 .ּטָאה ,רהיא ןעגעג טצנַאטעג הלּכ ַא טימ טָאה עלעמַאמ עקנילפ עג
 .רעוש ןעּבױהעגנָא ןוא ןָאהטעג שטיווק ַא גנולצולּפ דיירפ ןופ יז
 --גולקעג ןעּבָאה .סיפ יד טימ דנעה יד ןעּביױה טרעּפמולעגמוא ןוא
 -ךעלקעלג רעדנעזױט יװ ןעלערק עטיור ןוא ןעלַאטעמ יד ןעג
 -הערפ סָאד טשַאררעּביא ױזַא ןוא דרעפ ןופ רעזלעה יד ףיוא
 | .הנותח רעד ןופ ןעּבעל עֿכיל

 -"בעשטשילּב ןייז טימ הנותח לייט רעטשרע רעד קעװַא זיא סע
 שרעוורעייפ ןוא ןעטעקַאר טימ טלַאנקעג טָאה סָאװ ,הּכוח רעגיד
 -מיצ ףיוא רעשעלפ ןיא ןעּפַאלק ,ןעגנילק ןייז טימ ,םינמה לּכמ
 --ָאלג יד ךיוא ,סעניש עּבלַאה ףיוא ,רעסעפ ןופ ןערהער ףיוא ,ןעלּב
 ךַאד .עשיט ,קנעּב ,קנעש םּתס ןוא רעשעלרעייפ יד ןופ ןעק
 עד טפערטעּבנָא סע סָאװ ,לייט רעטייווצ רעד ןעמוקעגנָא זיא
 ןיא ןוא לזמ ןיא רעטכַארטרעּפ רהעמ ַא ןיוש רע זיא ,לייט ןעטייווצ
 ךערָאװעג זיא לייט רעגיזָאדרעד טָא .ענעשנואוועג-יינ יד ןופ לרוג
 ,ּפעיטָאמ 'ר ןעּבוטש ערעטיול עמעווקעּב יד ןיא ןעגָארטעגרעּביא
 -גָעמ להָאצ יד ,רעטֿכײל ענרעּבליז ןוא ןענידרַאג טימ ענעגנַאהעּב
 ?יא סָאד .רעמהענעגנָא רע'מינּפ יד ,רענינעוו ןערָאװעג זיא ןעש
 ןעטצעל םעד םהיא ןעּבעגוצּבָא ןערָאװעג ןעמונעג רעהַא עיסָאס
 ןופ ןערהָאי יד ןעהיצרע רהיא רַאפ ליּפשּבָא ןעטצעל םעד ,קנַאד
 | | ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר
 -יּבמָאד ןייז טימ עיטָאמ 'ר טימ-רעד ןיא ןעסעזעג זיא סע |
 -ָאס טֿפַארטעּב ןוא ,ךיור ןעמהענעגנָא םעד גידנעלּבענ ,ךיוה רעג

 ףיוא טָאה הרובד עמַאמ עזָאר יד .רעטכָאט עּבלַאה ַא יו ן'עיס -
 -ףעטיצ יד טימ טרעטיצעג ןוא טלעקָאשעג גיד'תחנ-שימַאמ סעּפע

 -ייוו עלעסיּב ַא .עמהומ יד רהיא וצ טקורעגוצ ,ּפָאק ןופ סעקליּפש
 ןוא ריב לעפוק ַא טימ ,געװ ןופ טעשזרָאקרעּפ ץלַא ךָאנ ,רעט
 ןופ טרירעמעש ןעּבָאה סעסנָאװ עדנָאלּב יד ןעכלעוו ןופ ,דנַאה

 הערָאװעג ןענעז ייז ןופ לייט ַא סָאװ ,סנעּפָארט ענעגנאהעּב יד }2



 = .גרורוד ירא

 רעד ףיוא ןעלַאפעג לייט ַא ,ּפיל רעטשרעטנוא רעד ןופ טשיגוצ
 ,רענלהימ ַא יו ,טעשזרָאקרעּפ ןוא טגעלוצ םייח ןעסעזעג זיא ,דרָאּפ
 ."ָאס ןופ טיי רעד וצ ךיוה רעד ןיא לעפוקיריּב םעד ןעּביוהעג
 סָאװ ,עיטָאמ רעדורפ ןייז וצ ןוא ץהרובד עמהומ רעד וצ ,ן'עיס
 ,םיבוט םישעמ ןיא ןֹוא הרוּת ןיא םהיא ןופ רעלעדייא זיא

 עקשעלַאי--ןענױשרַאּפ ייווצ טהערדעג ךיז ןעּבָאה שיט םורַא
 יָאּפַאק רענעסּפיר רעד ףיוא דנעה יד טימ עקשעלַאי ,עידָאד ןוא
 טּפוצעג ,ןעזעוועג הרג-הלעמ טָאה ,ןּתוחמ ַא יװ ,ןעטניה ןופ עט
 . םהיא טלָאװ סע יװ ,טלעֿכײמשעג גיד'הנושמ ןוא לֶעדרעּב סָאד
 .-לוררעפ ןעזעװעג זיא ל'מינּפ סעידָאד עמהומ יד ,ןָאהט הָאנה ַא
 ןעדעי טימ ןעשוק םוצ ךיז טגינעג ןוא רעקיל ןופ טגיטי

 -טָאמ ןתח םוצ ןעּפָאלעגוצ לָאמ עלַא זיא יז .דנַאה רעד רעטנוא

 ןוא ךיש עשיצירּפ ןיא ןוא קַארפ א ןיא םענענָאהטעגנָא םעד ,עק
 טפערטעּבנָא סע סָאװ ,סעּפע םהיא טדערעגנייא ןוא םהיא טשוקעג
 "נָא ןוּפ דלַאּב .ןעציז ןעהעזעג טשינרָאג יז ןעמ טָאה ,ן'ַאטירַאמ
 ךיז טהערדעגמורַא ןעגעוו דובּכ סעיסָאס רַאפ יז טָאה טֿכַאנ ּבױה
 / *ָאװעג ןיא הנותח יד יװ ןוא ןעלדיימ ערעסעּב עֿכילטע יד טימ
 טשינ ןיוש יז ןיא ,ןײרַא ּבוטש ןיא ךיז יא ןעגָארטעגרעּביא .ןַער

 ,החּפשמ רעד ןופ עשימייה יד ןעשיווצ ןעגיולפעגמורַא רונ ,ןעסעזעג

 -פיוא לָאמ סעדעי ןוא בומ-לזמ ןעשנואוועג ,ךיז טהערפעג ,טֿפַאלעג

 תחמש רהיא טייו יװ ןעהעז וצ ,סעיסָאס ךוטקעד םעד טקעדעג

 , | - .זיא
 ּבָא-טקנַאד רעדעי ןעװ ,טייצ יד ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 -עלש רענעי לעקנעּב ץפיוא ףױרַא זיא סע .הנּתמ ַא טימ ן'עיסָאט

 "ורעג זָאנ רעד ןופ ףנָאפ ןץטימ טָאה סָאװ ,ןחדב רעגירעפ

 -עגפיוא ךיז טָאה ָאד ןוא ,ןעגעוו סעיסָאס רַאפ ןעקנַאשעג יד ןעפ
 רהָאה עלעקנוט יד ,זָאר-סַאלּב ןעזעוועג זיא יז .ַאטירַאמ ןעּבױה

 ןעסיוויוש ןעּבָאה סָאװ ,ךעלטנַאיליּרּב ןוא רעדנעּב ןיא טלעקיוורעפ
 זיא יז .טייהדניק רעד ןופ ןעסירטנע ךיז טָאה יז זַא ,ןעבעגעג

 סע סָאװ ,עזָאּפ רענדָאמ ַא סעּפע ןיא ןעּבילּבעג ןהעטש טציא

 ערהיא ןופ גנַאלק ןעֿכילקילג ןעצנַאג םעד טנהָאמרעד רהיא טָאה

 גנולצולּפ טָאה יז ןוא .ןעיסָאס ןופ ענעפַאשעג ,ןערהָאי-רעדניק
8 ; 

8 . 
 יא =
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 "יב ךיז טָאה יז ,ןָאהטעג רעטיצ ןעדנעגינעגרעּפַא וויטקגיטסניא
 ךיז יז טָאה דלַאּב ,םינּפ סנעטַאט םעד ןיֹא טנהָאמרעד זייװֿכעלס
 סעפע רעדיװ ןוא רהיא רַאפ זיא םינּפ סָאד טוג יװ טנהָאמעד
 .ןָאהטעג רעטיצ ַא

 .ןערהערט ייווצ םינּפ רהיא ףיוא ןעזיוועּב ךיז ןעּבָאה סע
 יז ןעו ,ןערהערט ייווצ ענעגייא יד ןעזעוועג טעמּכ ןענעז סָאד
 ןהעטש זיא יז ןוא הנּתמ רעטשרע רעד ןופ ןערָאװעג רָאװעג זיא
 ,ןעּבילּבעג

 טָאה יז ,טנַאילירּב ץפיוא דנַאה טֿכער יד טגעלרעפ טָאה יז
 -עמַאּפ .טפַאֿכ;גקירוצ דנַאה יד טָאה יז רונ ,ןָאהט סעּפע טלָאװעג
 טעיבנגעגרעטנורַא ךיז רעגניפ ערהיא ןעּבָאה לעֿכילעמַאּפ ,לעֿפיל
 :טעשטּפעשעגנָא ןוא סעּפע ןופ ךעלטערד יד רעטנוא

 טשינ סע זיא ,קילג ןייד ןעגעוו טסכַארט וד ןעוו ,ל'מירמ--
 "עב טשינ ןָאק קילג ןייד .זלַאה ןייד ףיוא טגנעה סע סָאװ ,סָאד
 .עטסּביל עמַאס יד וליפַא ,דנַאה רעדמערפ ןייק ןופ ןערעוו טמיטש
 ןייד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,עיסָאס ,המשנ עדנעלע ַא ןַאהרַאפ זיא סע
 -עגנואווצעג ןייד קעװַא קנעש רהיא ,ָא .ןעדָאּבעג קילגסטייהדניק
 טֿכײל ןעּבָאה ןעקנַאדעג ענדָאמ עֿכלעזַא סעּפע .טנַאילירּב  םענ
 סָאװ ,טסואועג טשינרָאג טָאה יז ,ןרעיוא סַאטירַאמ טרהירעּב
 ןוא ןעבעגעגקעוװַא ,ןעשנואוועגוצ ן'עיסָאס טָאה יז רונ ,טוהט יז
 : טעשטּפעשעג

 "לעקיוו עניימ רַאפ ,רעדיל-גיוו עניימ רַאּפ ךילקילג ייז--
 .ןערהָאי ערעסערג ןוא ערענעלק עניימ רַאפ ,ןערונש

 4: בָא



 .ןמיִס רעטשרע רעד

 קירוצ ןױש טנעקרעד ןעמ טָאה םֹורַא געט עֿכילטע ןיא
 -על סָאד טנעֿכײצעגסױא ךיז טָאה סע סָאװ טימ ,הור עליטש יר |

 טשינ ןעמ טָאה םינּפ סעיסָאס ףױא ,ּבוטש סעיטָאמ 'ר ןיא ןעּב
 ענעלַאטעמ ייוצ יד רעסיוא ןעד ,גנורעדנע עסיורג יד טנעקרעד
 ןעּבילּבעג ןעמעלַא ךָאנ יז זיא ,ךעלגנירעיוא עיינ רָאּפַא ןוא סעילָאק
 ןעטֿכעגרעיײא ןוא ןעטֿכענ ןופ עיסָאט ענעגייא יד ן'עיטָאמ 'ר ייּב
 סיז טפלעה ,רעיוז טפלעה טָאה סע סָאװ ,םינּפ ץטימ טסייה סָאד
 ײױװ טנידעג יז טָאה ן'ַאטירַאמ .טָאגּבָאנַא ייַּב יו טלעֿכיימשע:
 טימ ןערָאװעג רעטֿכײל ץַאטירַאמ רונ טציא זיא סע .גידנעטש
 טגָארט ,"הנּתמ , טסייה סָאװ ,טנַאילירּב רעד טָא : ךילמענ ,ךַאז ןייז
 -עוש סעּפע ןופ ךיז יז טָאה טימרעד ןעד .עיסָאס רונ ,טשינ יו
 סָאװ ,ןייטש ַא ,טסָאל ַא סעּפֶע ןופ יװ טיירפעּב ,טיירפעב סער
 | .רעסַאװ ןיא םהיא טפרַאװ ןעמ

 ןעצנַאג ץטימ ,טרָאװ סנעטַאט ןטימ ,עליּבר ן'טימ סיוא
 -װעּב עטפָא יד טימ ,תונּתמ ןוא סעקליּפשרעטיצ ןופ לעמיוועג -

 ךיז ןיא טלעֿכיײמשעג ןעדירפוצ ַאטירַאמ טָאה ,ןעיירעשוק ןוא ןעֿכ
 יז טָאה רהעמ ץלַא ,טלעֿכײמשעג טָאה יז רהעמ סָאװ ןוא ןיײלַא
 טָאה עשודןעמעוו ,סעלייבר םעד קנַאדעג םעד ךיז ןופ ןעטָארעגסױא
 -נעּבעג רעגיהור רעד ןופ ךוּפיה רעד ..ץ'עיטָאמ 'ר ?טרהירעּב ףיט סע-
 48 דנַאה עטסואוועּבנוא יד ןעגָארטרעּפ ששינ טָאה סָאװ ,ן'ַאטירַאמ רעטש



 .םיופמסטמ :

 ןוחטב רעד ,ןיילַא ןוחטּב רעד ןעזעוועג עיטָאמ 'ר זיא ,ךיז רעּביא
 -יּבייא ןוא עקרַאטש ןייז ןעלעוו ייז זַא ,רעזייה יד ןעיוּב ןייז ןופ
 -הָאי- ןופ ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ערַאּפ-ןעפנָארּב יד זַא ,ןוחטּב רעד :עג
 ךיוא ךיז לָאז רע זַא ןוא רעדלעפ סנעטַאט ן'רעּביא טיײרּפשעג ןער
 'סדניק ןוא רעדניק זַא ,ןוחטּב רעד ,ךילדנע  ענייז ףיוא ןעטיירּפש
 -יצ ,רונש רענרעדלָאג רעגנַאל ַא יװ ,םַאזֿכרָאהעג ןעלָאז רעדניק
 -עֿכיז א ןעפַאשעּב טָאה ץלַא סָאד .ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא ןעה
 טונימ רעד ןופ רונ ,טלעװ רעד רַאפ ן'עיטָאמ 'ר ןעגיּבמָאד ןער
 טנַאילירּב ןופ שטשילּב םעד טנעגעגעּב טשינ טָאה רע סָאװ ,ןָא
 -עטנַאלּפ ןעּבױהעגנָא ךיז רע טָאה ,טסורּב סרעטֿכָאט ןייז ףיוא
 ,טייהנעדירפוצנוא ןופ לעּבענ ןיא ןער

 -ַאמ 'ר ןהעזעג געט ענעי ןופ ענייא ןיא ןעמ טָאה ױזַא
 .ֿבַארטעּב ,ןעסעזעג ןיא סָאװ ,רעטֿכָאט ןייז וצ ןהעגוצ ן'עיט
 טנַאילירּב רעד טלהעפעגסיױא טָאה סע ואװ ,טרָא סָאד גידנעט
 :ךיליזגורּביּבלַאה וצ זיא רע .קילג ןעגיטפניק רהיא ןופ
 = ! םירמ ןיימ--- ן

 | .ןענַאטשעגּפױא ןיא .ַאטירַאמ
 טיג תונּתמ עכלעזַא ,טשינ סָאד דָארג ,לירעטֿכעט ,ןיינ--

 ןופ טקישעג זיא סָאד ןעװ ,טרפב ,ךיז ןופ קעװַא טשינ ןעמ
 ?לירעטֿכעט ,זיא בוטש סניּבר ַא סנױזַא סָאװ וטסייוו .ּבוטש סעיּבר
 -עלּב יד יװ ןעקלעװ ,ּבָאךעּברַאטש ןעשנעמ ןופ תורוד ,תורוד
 רעייז ןיא ןירַא טשינ טמוק טרָאד ןופ רעדָא ןייק ןוא רעט
 ,..ןוא ,טולּב

 -עג טָאה רע ,ןעדייר סעּפע ךָאנ טלָאװעג טָאה עיטָאמ 'ר
 -גיק יא סָאװ ,סוהי ןופ טײק עצנַאג יד ןענעֿכערסױא טלָאװ
 ןערעװש ַא טָאה רֶע רנ ,ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא טשינ לָאמ
 -יא ןייז רעטכָאט רעד ןעזייוועּב וצ טימרעד יװ ,ןָאהטעג ץפיז
 ,טײקֿבילנייּפ עֿכילרענ

 לעֿכײמש ַא טימ ,ךייוו ןעגנַאגעגוצ ַאטירַאמ זיא לָאמ סָאד
 / ןוא לעסקַא ןייז ףױא דנעה עדייב טגעלרעפ ,ןעגיוא יד ןיא
 : טעשטּפעשעג ליטש

 ןעמהענ טשינ ךיז לָאז ישעטַאט רעד ,ישעטַאט ,רעּבָא-- 48



 ג תרורוד יירד

 וצ ,ןָאהטעג טשינ הלוע ןייק טָאה לירעטֿכעט ןייז ,ץרַאה ם

 ,טנַאילירּב רעד טשינ ? רעּבליז ןוא דלָאג זנוא ייב טלהעפ ןעי

 ךָאד ּבָאה ךיא ןוא .ןרעדַאינַא ןעגָארט לירעטכעט סָאד טעוװ

 יָאס ןוא ,רהעמ טשינ ,ןלַאה סעיסָאס ףיוא ןעגנַאהעגפױא םהיא

 ,רעטײּברַאעגסױאינַא ,רעטגינייּפעג א זיא זלַאה סעיס

 םיטש-ןערהערט עגידרעטיצ א טימ ,טרַאצ טדערעג טָאה יז

 לעּבירָאפ ןעדעי ןוא לייטרוארָאפ ןעדעי ןעמהענוצוצ טעּב סָאוװ

 הנּתמ רעד ןופ טרעװ םעד ןעשיוורעפ טלָאװעג טימרעד טָאה יז -

 | : טקרעמעּב טָאה רעטָאּפ רעד ןעֿפלעװ ףיוא = |

 ןלַאה ןופ ןעמ טיג תונּתמ עֿכלעזַא ,לירעטֿכעט ,סנייאצלַא--

 רַאפ ולַאה ץפיוא ןָאהטעגנָא ייז ןערעװ לָאמניײא .קעװַא טשיג

 זיא ןיטש א וצ ןייטש ַא םורָאװ ,ועדניק-סדניק ןוא רעדניק

 ןרעסַאװ עֿכַאלּפ ןיא ןעגיל סָאװ ,רענייטש ןַאהרַאפ .ךיילג טשינ

 ,ןעֿכיירגרעד דלַאּב ייז ןָאק דנַאה א זַא ,ףיוא-ןעּביױא ןופ דלַאּב-

 ,רעגייטש א ,םימי עפיט ןיא ענעפרָאװרעּפ ,רענייטש ןַאהרַאפ ןוא-

 ַא ,הּפרח ןייק טשינ ,ןיינ ,הּפרח ַא זיא סע ,לירעטֿכעט ,ָא .רענייד

 ייײרהָאי 35 ,קנַאדעג ַא טניּפשעג ךיא ּבָאה רהָאי 88 .ץרַאה ןיא סיד

 רעד ןופ וא ליטש רעטרעװ יד טדערעג טָאה עיטָאמ

 עּבלַאה ןעגיוא ערעטױל  ענייז ןיא ןעּפָאלעגנָא ןענעז טייקליטש

 דָאװ ,טימעג ןייז טּבייװרעפ יו ןעּבָאה סָאװ ,ןערהערט ערָאלק

 ךיה ַא טימ טדער ןוא טרַאה זיא רע םעװ טשינ םעװ רַאפ םורי

 ךיײװ טימעג שינױשרעּפסנַאמ ןייז טרעװ רעטֿכָאט ןייז רַאפ ,לוק

 | .יורפ ַא יװ טרַאצ ןוא

 טלהיפ טײהטרַאצ רעגיזָאדרעד ןיא דָארג ,גידריווקרעמ ןוא

 -עג טָאה רע .רעטֿכָאט רעד וצ ןעטַאט ןופ טײקֿכילנהע יד ךיז

 .להיפעגטימ טײקֿכילרעטַאּפ רעטוג ןייז טימ טקעוועג ןוא טדער

 . םעד טֿכַארטעּב ןוא טקוקעגֿכָאנ ,ןענַאטשעג רעּבָא זיא אטיראמ

 ,טמיטשעּבנוא רעטרעוו סנעטַאט
 זלַאה סעיטָאס ףיוא קילגנוא ןייק ,ישעטַאט  ,ןייג ,ןיינ--

 : - יילירזב ןעמעוו ןעקנעש יז ןָאק ךיא .ךָאד הנּתמ ןיימ

 א-



 :רעֿביירׂש עֶל'היבוט
 פאה 268.

 א

 -ףעפ ןעזעוועג ןעסטֿכַאנוצ-סטעּפש יד ןענעז טייצ רענעי וצ

 ּשָאד טשינ .ייט ןערַאװָאמַאס עסיורג טימ ןוא תונוּבשח טימ ןעמונ
 רעּבײרש-טּפױה ןייז טימ םירפא-עיטָאמ רונ ,לַאנָאסרעּפ עצנַאג
 ןעגירהעי-19 ַא ךיז טימ רָאּפ-טלעטש רעּביירש על'היבוט .על'היבוט

 .ןוקעיּפָאנַא רעטעפ ַא ןּופ טיהעג טרעוו סָאװ ,םותי ַא ,גנילצָארּפש

 ,טסגידרעפ בילוצ ױזַא טשינ רע טײּברַא ןע'מירפא-עיטָאמ ייּפ

 רע .סעל'היבוט סיילפ םעד ןעהעז ןעלָאז ןעשנעמ--ױזַא טַאלג  רונ

  טָאה רע ןעטסעּב םוצ ןעצינש ,ןענעֿכײצ ,ןעצינש ,ןעלהָאמ ןָאק

 ןפ טייּברַא יד סָאװ ,ךעל'מירוחּב עלעדייא ענעי וצ טגנַאלעּב
 -רעדניק יד ןופ ךָאנ חומ רעייז ןיא ןעגנורדעגניירַא טָאה ןּכשמ

 -ייא-דנעה יד ןעגעװ טדערעג טָאה'מ ןעוו ,רַאפרעד .ןָא ןערהָאי
 * ןופ דנעה יד וצ טרָאּפעגוצ ייז ןעמ טָאה ,סעל'היבוט ןעטייקלעד

 "יו טשינ עיטָאמ 'ר טָאה יקַאט רַאפרעד ןוא הדיחי-תב סעיטָאמ

 שודיק םוצ ,ןעדָאּב םוצ ןעל'היבוט ןעטעּבעגטימ סָאװרַאפ גידנעס
 טָאה ,ץַאטירָאמ טפערטעּבנָא סָאװ .תונוּבשח עמייהעג יד וצ ןוא

 םהענעגנָא ןענעז רהיא סָאװרַאפ ,טסואוועג טשינ ןײלַא .סעפע יז
 רעּביא .יצ ?ךעלכעלירּב ענייז רעּביא .יצ :; תונוּבשח סעל'היבוט
 סָאװ ,קילּב ןיוז רעּביא ? ןעּביירש םייּב דנעה יד טימ ןעקוצ ןייז

 ? טייקדלימ עשיּביוט ַא טגָאמרעפ טָאה



 ,תתורוד יירד

 על'היבוט ןעסטֿכַאנוצ-סטעּפש ענעי ןופ ענייא ןיא זיא יֹוזַא
 -ַאק עגידעֿכָאװ יד ןופ ענייא ןיא טפיטרעפ ןעסעזעג עיטָאמ ןוא
 זיא סע ,ייט ןהָאטעג ףױרַא עטַאט רעד טָאה סע .דעליּב-עס
 . ץרעטנוא ןעסעזעג ןיא סָאװ ,אטירַאמ רונ ,טסניד יד ןיירַא טשינ

 טלעכיײמשעג ןוא ןעטפָאהעג ןוא ּפמָאל ןופ רושזַאּבַא ןעלעקנוט
 . רעד ןעזעװעג טשינ ףור רעד טציא רהיא זיא סע .ןײלַא ךיז וצ
 טמַאלפרעפ סע טָאה סעּפע רונ ,גידנעטש ןופ ףור רעֿכילנהעװעג

 ןײרַא ,ןענַאטשעגפױא זיא יז .םינּפ ןוא רעדילג ערהיא עלַא ןיא
  סָאד םערָא ץרעטנוא גידנעמהענטימ ,ךעלעגענ יד ףיוא םיוק
 . ףוז ַא ,שיװ ַא ןָאהטעג סעּפע טָאה יז .ךוטשיט עטקירטשעג-ּבלַאה
 עװערָאש א ןוא ךוז ַא ,שיװ ַא 'ןעל'היבוט ןעגעג עװערָאש ַא ןוא
 יד ןופ ןעגיוא יד ןעסירעגקעװַא טָאה על'היבוט .ןעל'היבוט ןעגעג
 / "צג ןייז ןעלדייארעפ וצ יו ,ןעלירב יד טעװַארּפָאּפ ןוא רעֿכיּב
 :טגערפעג ןוא ,טֿכיז

 . רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ו ,טקירטשעג סָאד זיא ךאפ ליֿפיױװ--

 -נעעג גידלושנוא טָאה--,םידעפ עגיֿכַאפ-יײװצ טימ טָא--
 | | .ַאטירַאמ טרעפט

 ?רעטֿפָאט סעיטָאמ 'ר ,ךַאפ ייווצ ןעצנַאגניא--
 ,טגיטיוררעפ ךיז טָאה ַאטירַאמ
 .יוצרעפ ןוא ךיור םעד היצ ַא ןעּבעגעג טָאה רעטָאפ רעד

 טלהיפעג טשינ טָאה על'היבוט רונ ,ץפיז ןערעווש ַא טימ ןעג
 -גיטליגֿבײלג רעשילעגנוי ַא סעּפע טימ ןעּבעגעגוצ ןוא ץפיז םעד
 | : : טייק

 טשינ לָאמניײק רימ ןעהעז ,עיטָאמ 'ר .,סָאװרַאפ רעּבָא--
 ,יוא ! עינלעשורָאנ רעד ןופ דנעגעג רעד ןיא רעטֿכָאט רעייא
 עצנַאג ַא טֿכַאמעג טסָארּפ רָאג רימ ןעטלָאװ ,ןעמוק לָאז יז ןעוו
 ,ןעטעקַאר ןוא ןעיירעפייפ ענייז טימ ַאמלַאט ,רהיא םורַא הנותה
 ַאטשַאק עדליו יד ןוא דניה ייוצ יד טימ םייח רעטעפ רעד

 ?סרעצייהנעוויוא לעסיּב, סָאד ןוא !סענ
 עגוצ טָאה על'היבוט ןוא ןָאהטעג ץפיז ַא טָאה עיטָאמ 'ר

 : שילעגנוי ןעּבעג
 טנעקעּב רהיא ןעמ טלָאװ ,ןעמוק .טלָאװ יז ןעוו - ,יוא --
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 ןעקנַאד וצ טָאג ןיוש טּבעל ,ןענישַאמ ןוא סרעלֿיײּפש יד טימ

 ,םורַא ערַאּפ יד טימ טמעטָא ,ּוטש סעיטָאמ 'ר יא גנַאל

 ןפ ןמ טקנירט יז זַא ,טניימ ןוא ןענָארּב ןעסיז ןופ טסינעג

 : .ַאֿכ-ַאכ ,לעמיה
 .מעשרעפ םענדָאמ ַא סעּפע ייּברעד טָאה רעטֿפָאט סעיטָאמ 'ר

 ד

 יָאפ רעד ןוא לעמיה םוצ ןָאהטעג ןעגיוא יד טימ שטשילּב ןעט

 טנעקלָאװרעּפ ןוא ןָאהטעג ץפיז ַא לָאמ ןעטירד םוצ טָאה רעט'

 ץפיז רעד טָאה לָאמ סָאד .ךױר ןעקרַאטש ַא טימ רע'מינּפ יד

 טגעלרעפ טָאה רע .טייקשילעגנוי סעל'היבוט טלעטשענּבָא סעּפע

 .ערטימ ןייז טֿכַארטעּב טרעדנואוורעפ ןוא קַאּב רעד ףיוא רעגניפ ַא

 ןיא .ןעיירעצפיז יד ןופ הּבס יד ןעֿכוז טלָאװ רע יװ ,רענעֿכ

 -עגקעװַא ,רעזעלג יד טלעטשעגקעװַא ַאטירַאמ טָאה טונימ רעד

 דנעה ערהיא ןופ ןמיס ַא ןעזָאלוצרעּביא ,ױזַא ,ךעלעפעל יד טגעל

 ."ךָאװ עטוג ַא, טימ ןעדנואוושרעפ ןוא



 יסעומש רעטשרע רעד

 גָאט ַא זיא עינלעשזרָאג רעד םורַא גָאט רעגידגָאטנוז רעד

 "יס סָאװ ,רעגייטש ַא ,טסינישַאמ  ַאמלַאט .טײּברַא רעּבלַאז ןופ

 רעד טימ ןערהער ןוא ןעפיורש ענייז ךרוד ךָאװ עצנַאג ַא טעק

 ןיא דנעה יד טימ םורֲא טציא טהעג ,ערַאּפ רעקרַאטש רעסייוו

 .קיטסַאנמיג טכַאמ ןוא דנוה ןעדליוו ןייז טימ ןוא סענעשעק יז

 סא סיוא-טסױטש רעדָא ,סרעדיוה יד ייּב ,רעצעלק יד ייּב

 טּפטש רעדָא ,סיפ יד טימ רעצעלק עגידערָאק-סייװ יד הרובג

 .סרעצייהנעוויוא ערעדנַא ךיוא ןעוהט ענעגייא סָאד ,דנעה יד טימ

 רעטייװצ רעד גָאטנז רעד זיא תּבש ןעטוג ןעטדנוזעג .ןיֿכָאנ

 ,דרעפ יד ןעדָאּב טימ ּבָא-טמוק ןעמ .ןעדוי יד רַאפ גָאט-הורּבָא

 רעדָא ,סעקרָאק טימ ןעסיש ,רעשעלפ ןעשַאװ טימ ,דניה יד

 ַא ץעגרע ןופ ןָא-טמוק גָאטנוז וצ גָאטנוז ןופ ,ןעטעקַאר ןעפרַאװ

 ףיא רעהיצ ַא רעדָא קירטש ףיוא רעהעג ַא רעדָא עילעזערַאק

 ,םױג יד ןופ ּפעק יד לעמוט ןיא טהערדרעפ ןוא ץָאלק ַא

 -עטש סנעטייוו ןופ רונ ,וצרעד טשינ ךיז ןעשימ רעּבָא ןעדוי יד

 סָאװ סייװ ןעדוי יד ןופ רעדעי ןעד ,טשינ ךיוא ייז ןעה

 יונעג רעטײּברַא עֿכילטסירק יד ןופ טָאה סע ןירּפ ןימ ַא רַאפ

 ןוא ץָאלק ץרַאפ רענעי ,קירטש ן'פיוא ךיז ןעהיצ רַאפ רעד ןעמ

 51 ועדיױה ןראפ רעד
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 טגָאמרעפ עינלעשזרָאג רעד םורַא גָאט רעגידגָאטנוז רעד
 ןעהעטש סע .סעזָאלגרָאז ןוא סעיירפ ,סעדנעקָאל ךיז ןיא סעּפע
 ,ערַאּפ ןהָא ,לעמיה םוצ רעליימ ענרעפוק יד טימ ןערהער יד
 -מעד רעטדנוזעג ןופ סעמהענעגָא סעּפע ,רעקיל טימ טקעמש סע
 ,סױא ךיז טֿכוד סע ןוא .ןעפנָארּב ןעגיטרַאפ ןוא ערָאק רעוװָאּב
 סָאד ןעהערד ָאי ,ןעטיײברַא טשינ ,ןעטיײּברַא ָאי ןָאק ןעמ זַא
 ,טשינ ןוא ןענישַאמ רע-.נ יד ןופ דָאר

 ,םיוּג ןופ ייס גָאט-ריצַאּפש ַא גָאט רעד זיא יקַאט םורעד
 ןיא רונ טּפַאכ ,רעגייטש ַא ,עיטָאמ 'ר עטַאט רעד .ןעדוי ןופ ייס
 קעװַא ךיז רע טזָאל ךָאנרעד ,רעֿכיּב יד ןיא קילּב ַא גָאט םעד
 חובוח יד ןערילוגער טפלעה ,טיזיוו ַא ףיוא טפלעה ,פ ץירּפ םוצ
 ףױא טציז םייח רעטעפ רעד  טֿכַאנייּב טעּפש קירוצ טמוק ןוא
 רע טריצַאּפש דניה ענעסַאלעג ייװצ יד טימ ןוא דרעפ ץפיוא
  ןעגרָאמ ןערהָאּפ ןערהופ יד יצ ןעהעז ,רעפרעד יד ךרוד ךיז
 ןעהילב יצ ,טיירג זיא ןעּפָאה סָאד יצ ,ץלָאה טימ ,רעשעלפ טימ
 ןעסּפעש יד ןיוש ןעמ טרעש יצ ןוא רעמיוּב-ןעשרַאק יד ןיוש

 ןיוש זיא ןעגרָאמרהירפ ןעזָאלגרָאז ןעֿכילּביל םעד ןיא טָא
 רעדלימ רעגיד'מולח רעד ךָאנ .סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג ַאטירַאמ
 ןוא ןעגיוא ערהיא ןעסירעגפיוא ןוז עטיור עדלימ יד טָאה טַֿאנ
 .עינלעשזרָאג רעד ןופ טייקטיײװו רעד ןיא ץעגרע ןעגיטשעג
 -ָל ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעזעװעג ןיא סָאד ,גידריווקרעמ
 עינלעשורָאג רעד וצ טרָאד ןעגיוצעג טָאה ץןַאטירַאמ סָאװ ,ןעּב
 -עּב ךיז טָאה יז .גונעג ןוא לָאמנייא ןָאהט קוק ַא רונ זיולּב
 ןעזעוועג ןענעז רהָאה עניטַאש עלעקנוט יד .לעגיּפש ןיא טֿכַארט

 -עג יז טָאה ןעֿכָאװרעדניא יװ .ןעֿכָאװרעדניא יו טמעקרעפ
  "יוא יד ןיא רונ ,ץריש ןופ רעדנעּב-לעסקַא עיױלּב יד ןעגָארט
 -יד'תּבש ענעי ךָאנ טליּפשעג טָאה ךעלעּבירג-ןח יד ןיא ןוא ןעג
 ,גידבוט'םוי יא טֿכַאמעג סעּפע רהיא טָאה סָאװ ,טייהנעדירפוצ עג
 ןח םענעי ןיא טליהעגנייא םורַא ןוא םורַא ןוא גידעֿכָאװ יא
 יעדירפוצ רענדָאמ ַא סעּפע ,הּכלמ-תֹּב ענעָאהטעגנָא-גידעֿכָאװ ַא ןופ
 יז ןעוו ,רהעמֿכָאנ .ןעּפיל ערהיא ףיוא טּבעװשעג ט;ה לעֿכײמש רענ
 טשינ ןיוש זיא רע--טנַאילירּב רענעי ,רענעי זַא ,טקרעמעּב טָאה



 ןרודוד יירד

 "יד רהיא ייּב ןעזעוועג זיא סָאד ,טסורּב רהיא ףיוא טעיליּפשעגנו
 -ניײּפ ערעוש ַא ךיז ןופ טרילרעפ ןעמ ןעוו סָאװ ,דיירפ עּבלע
 ךָאד ,יז טרעיודעּב ןעמ .געו ן'רעּביא גידנעהעג ,אשמ ץֿכיז
 .ןעריולרעפ יז טָאה ןעמ סָאװרַאפ ,ןיז ןעמ טהערנ

 רהיא ןופ דנַאּב-?עסקַא םעד טעװַארּפָאּפ לָאמַאכָאנ טָאה יז
 סָאװ ,ןוז רעד רַאפ םריש ןעטֿכײל ןעטרילָאק םעד ןעמונעג ,ץריט
 טלָאװעג טָאה יז .ּבעװעג ערעטיש סָאד ןעגָאלשעגֿפרוד טָאה
 ןיײלַא ,ןײלַא ןעגנַאגעג ז"א *ז ,ןיינ רונ ,רעטָאפ םעד ןעדלעמ
 ,סנעגעמרעפ סנעטַאט םעד ןעקוקמורַא

 ןוא זיֹוה רהיא ןופ עקשזעטס עטשרע יד ךרוד זיא יז
 .טירט ערהיא ןענעז לעכילעמַאפ ,לעֿפילעמַאּפ ,טקוקעגמוא ךיז הבנג
 -רָאג רעד וצ ןערהיפ סָאװ ,ךעלעקשזעטס עמייהעג יד ןיא ןיײרַא
 סעּפוק יד וצ ןעמוקעגסױרַא יז זיא זייװֿכעלסיּב ןוא עינלעשו
 ,טהערדעג 'ךיז ןעּבָאה סָאװ ,סעילעזערַאק ןוא רעסעפ ,רעשעלפ
 ןעמ זיא ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר זיא סָאד זַא ,גידנעהעזרעד ןוא
 טימ ,ןעטעקַאר טימ ןעסיש ןעמונעג ןוא ןעסעזעג יד ןופ ּבָארַא
 דיירפ-גָאטנז יד טָאה סע סָאװ ,רעװלוּפ טימ ןוא קרעוו-רֶעייפ
 ,טרעסערגרעפ

 : ןעגיוּברעפ טֿכײל ךיז טָאה רע .על'היבוט סױרַא זיא סע
 ,רעטכָאט סעיטָאמ 'ר ,דנאטשפיוא רעטוג ַא--
 -ירג"ןח ייוװצ יד ןעבָארגעגסױא יװ טָאה םינּפ סַאטירַאמ

 : טרעפטנעעגּבָא ךילפעה ןעּבָאה ןעגיוא ערהיא ןוא רעפיט ךעלעּב
 -רעפ סישעטַאט ןיימ ןעטֿכַארטעּב ןעמוקעג ךיא ןיּב טָא--

 טסָארּפ--.עדמערפ יד רַאפ טרעפטנערעפ יװ ךיז יז טָאה--,סנעגעמ
 ןערהָאי ליפױזַא .ןעקוקמורַא ָאד ךיז טניױל סע .ָאד ןדעדג א
 / .ָאד ןעריובעג טשינ יװ טקנוּפ ,ןעזעוועג טשינ ָאד

 -ֿפַארטעּב ןהעג טציא רימ ןעלעװ יקַאט רַאפרעד ןוא--
 סיורג ױזַא סעּפע ןענעז ייז ,סנעגעמרעפ סישעטַאט םעד ןעט
 "כרוד טשינ ייז ןעטלָאװ ןעסקָא רָאּפ ייווצ ןייק זַא ,טיירּב ןוא
 ,גָאט ן'כרוד ןהעג

 ןעזיועּב רהיא טָאה רע ,ךילפעה טדערעג טָאה על'היבוט
 8 רעד ןופ דָאר עסיױרג סָאד טגעװעּב סע סָאװ ,ץלַא סָאד



 םיֹוּב טסַאמ י

 ילעדייא רהיא טָאה סע סָאװ ,ךַאז רעדעי ןופ ןוא .עינלעשזרָאג

 יז .ןעגנורּפשעגּבָא יז זיא ,סיורג שילרעטסיוא ןהעזעגסיוא טייק

 "הירפ יד ואוו ,טייקטייו רעד ןיא קעװַא ,קעװַא ,ןעגנַאגעג ןענעז

 ןיא רעגיּבעלק ,רעמירַאװ ןערָאװעג זיא טפול עגידנעגרָאמ

 ןרָאק ןופ סעטֿכייפ טימ ןעקעמש ןעּבױהעגנָא טָאה סע .דנעה יד

 : טקרעמעּב טָאה על'היבוט ןוא ,דלַאװ ןיא

 רעֿכַאפ-ייװצ רעד ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר ,ןעטֿפעג ,ןעטכענ--

 .ןהעזעג טשינ סעֿכלעזַא טסָארּפ ,טקירטשעג גיצנוק יו ,םידָאפ

 | :טעדנעוװועגּבָא טָאה ַאטירַאמ

 ייּב ןַאהרַאפ סרענעש סעּפע ךָאנ ,גיצנוק טשינ ,גיצנוק--

 -ה- -   ,ןהעז סע ןָאק על'היבוט .שעוו יד ןיא .רימ

 :טקרעמעּב טָאה על'היבוט 7

 טקוק רע ,טיירטשוצ טייצ עטצעל יד זיא ישעטַאט רָעד--

 ,רעטבָאט סעיטָאמ 'ר .תונוּבשח יד ןיא ךיילג טשינ טסָארּפ סעּפע

 : .טצֿכָאיעג ױזַא ,טצפיזעג ױזַא סעּפע טֿפַאניּב ןעטכענ

 .ןעגיושעג טָאה ַאטירַאמ

 סעיטָאמ 'ר ,ןייז זייּב טשינ לָאז ישעטַאט רעד זַא ,ָא --

 .ךַאז עטוגַא טֿכַאמעג עלעגיּפש רעייַא רַאפ ךיא טלָאװ ,רָעטֿכָאט

 יד םורַא ,לעגיופ-טכיל יד רַאפ טֿכיל הרונמ רעד ןיא ,הרונמ ַא

 .טייהנעש עשידליּב ַא לעגיופ
 ערהיא ןעמונרעפ ןעּבָאה ןעּברַאּפ עזָאר ןופ ץייר רעטכייל ַא

 ןָאק יז זַא ,טלהיפרעד יז טָאה לָאמ עטשרע סָאד .ןעקַאּב ערָאלק

 טלעמרומעג טָאה יז ןוא ןרעפטנע ,ןעדייר  ךיילג סעּפע טשינ :

 | | : ןעּפיל יד רעטנוא

 .טנידרעפ טשינ ןע'היבוט ןופ סָאד ךיז טָאה ל'מירמ --

 ...הנכש עטוג ַא םּתס רעדָא רעטסעווש ַא ןייז לָאז יֹז רשפא ןעדייס

 ,סעדנעלמרומ ,סעטכייל טעשטּפעשעג סעּפע ךָאנ טָאה יז

 . ףהיא ןופ טרעלָאקעגסױרַא ןײלַא ךיז טָאה סָאװ ,סעֿכלעזַא סעּפע

 "עג ןוא טגיוורעפ ,ןעמונעג סעּפע ןופ טלהיפעג ךיז טָאה יז ,ליומ

 ןהעגוצייּברַאפ ךָאנ ךיא ףָאה ןעגרָאמ ַא, טימ זיא ןוא ןעגנַאפ

 טייקטייו רעד ןיא ןעסַאלעג ,זעסַאלעג קעווא ?עינלעשזרָאג יד = |

 / | ,ןײרַא 4



 א

 .יתונּתמ ייווצ יי

 ,טֿכַאנרעפ ןעזעוועג זיא'ס .ּבוטש ןֹופ סױרַא זיא ַ{טירַאמ

 ערעיײז טוָאלעגסױרַא ןעּבָאה עינלעשורָאג רעד ןופ ןערהער יד

 ."גָאמעד וצ יװ ףייפ ןעגירעזייה א ןוא ןעמָאוטש-ערַאּפ עטצעל

 .:העהעגײּברַאפ יד רַאפ טפַארק-ערַאּפ רעסיורג רעייז טימ ןערירטס

 ,סטהעז ,טסינישַאמ ַאמלַאט זיא סע סגױזַא סָאװ ,סע טסייה ,סטהעז

 ץֿפָאנ ןוא .עינלעשזרָאג רעינ יד זיא סע טּפַארק ַא רַאפ סָאװ

 עלא ףױא םעקרינ ןעזָאל ךיז דנוה סַאמלַאט ןעמ טהעז ףייפ

 ךָאנ לעּבָאנש ן'טימ ךיז גָאי ַא ,ןרָאק ןיא ןיירַא ךיז'ּפַאכ ַא .ריפ

 "גיּפלעדיײמ ַא ןעטייו ןופ גידנעהעזרעד ,ןוא לעגיופ יד

 יד קירוצ רע טָאה ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר טסייה סָאװ ,עלעט

 ךיא ןיּב :טסיה סע ,ךיז טֿפַאמעג ךייוו ,טזָאלענּבָארַא ןרעיוא

 דנוה סַאמלַאט ,טוג סייוו רע ןעד ,שנעמ רעֿכילטנערָאנַא טרָאפ ךָאד

 ,ַאש ןוא סערַאּפ יד ,רעדער יד ָאד ןעהעג סע תוֿכז סנעמעװ ןיא

 טגנעה סע סָאװ ,טרָאװ עטגָאזעגוצ עסיורג סָאד רע טלהיפ רשפא

 | | ?ּמָאק רהיא רעּביא

 רהיא טימ טשינ ןיוש לָאמ סָאד ןעגנַאגעג זיא ַאטירַאמ

 ַא יו ןוא ןעלענש ַא טירט ַא טימ רונ ,גנַאג ןעֿפילטרעצ ןעליטש

 8 .ךיוז ץ'עיסָּצס עּביל רהיא ןופ וליפַא ,ןעמנלַא רַצּפ םענעגרצּברעפ



 .םיוּבטסַאמ ,ו
= . 

 / סָאװ ,טרָא םעד ןופ טרעטייוורעד ךיז טָאה יז רהעמ סָאװ ןוא

 "נייא ףיט רהיא ךיז טָאה רהעמ ץלַא ,זיוה סעיטָאמ 'ר טסייה סע

 טסייה סָאװ ,ל'רוחּב סָאד טָא ,לי'מירמ :קנַאדעג ַא טצירקעג

 טשינ ךָאנ ריד זיא םינּפ ןייז סָאװ ,רעד  טשינ זיא ,על'היבומ

 טסײה רע !ןיינ ,לַאזקיש ןייד רַאפ ןעגנואווצעג ןוא טנַאקעּב

 סָאװ ,דנעה עלעדייא טימ ןעלירב ןיא ל'רוחּב ַא ,על'היבוט

 "גהע ,ךילנהע ןעצנַאגניא ריד זיא ןוא יירפ ריד רַאפ טהעטש

 םהיא ןעוו ןוא ,דנעה ענייד ןוא ןעהעזסיוא ןייד ,םינּפ ןייד וצ ךיל

 רע טָאה ,דנעה ענייד ןופ םידָאפ רעֿכַאפיירד רעד ןעלעפעג זיא

 עטוג ענייד טלַאהעּברעפ ,טלַאהעּברעפ ,ןעצנַאגניא ךיד טניימעג

 ! טנַאילירּב ןייד טקנעשעגקעװַא טסָאה וד .ל'מירמ ,ןעקנַאדעג

 ןייק טשינ ןוש ךיד טרעוושעּב דניצַא ןעד ,ןָאהטעג וטסָאה טוג

 ןייז ןָאק רעביירש על'היבוט ןוא על'יּבר ןעגנוי םעד ןעגעג ךַאז

 .טנעהָאנ רָאג ,ריד ןופ טנעהָאנ

 רעד ןיא דָארג ןוא טמיטשעּבנוא ,לענש ןעגנַאגעג זיא יז

 -עטלַאהעּברעפ ַא .סעּפע ןעגעלעג זיא טייקטמיטשעבנוא רעגיטציא

 ץימע .רעלעגש סָאװ ןעל'היבוט ןהעז וצ ןעליוו ןוא ץייר רענ

 יייז ן'טימ על'היבוט ןעזעוועג זיא סָאד .טלעטשעגּֿבָא רהיא טָאה

 רעד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ךעלכעלירּב ןוא למריש םענעד

 .גנוטרַאװרע ןיא יו ,געוו טימו

 רע טָאה--ןעגעקטנַא סע גָארט ךיא ,רעטֿכָאט טעיטָאמ 'ר-- |

 | .ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא סענעריּפַאּפ סעפע

 ַא ןעועוועג זיא סָאד .טלעקיוועצ טֿכײל סע טָאה ַאטירַאמ

 ןהפ ןעיירעציגש יד טנהָאמרעד טָאה סָאװ ,יירעצינש ענדָאמ

 ןעמעלַא םעד ןעשיווצ ןוא ךעלגירק-לייא ,טכיל ,הרונמ ַא : ןּכשמ |

 .סַאטירַאמ טלַאטשעג עֿכילדליּב סָאד טנעקרעד ךיז טָאה :

 ןעטֿכײל ַא סעּפע טלהיפרעד רעדילג ערהיא ןעּבַאה רעדיוו

 טזָאלעגּבָארַא ךיז ןעּבָאה ןעמיוו יד ,סעמירַאװ סעּפע ןופ םָארטש |

 :טערַאּבקנַאד ,סעֿכילזנעטשרעפנוא סעּפע טעשטּפעשעג טָאה יז ןוא

 א םּתס רעדָא הבורק ַא ,רעטסעוװש א ןייז ךיא טלָאװ--

 .ץל'היבוט סָאװ וצ טשינ ךיא סייו ױזַא רעּבָא .,הנכש עטג 56



 ,תתורוד יירד

 דנעה ןייק טימ טסָארּפ ,טצינשעג גיצנוק יװ ,ןָאהטעג סע טאש

 | | - .טֿכַאמעג טשיפ

 "יא יד טימ ןוא ךעלֿכעלירּב יד טקוררעפ טָאה על'היבוט

 "נשעג ןיא טעטיידעּב ץלַא סָאד סָאװ טנעֿכײצעּב רעגניפ עלעדע

 | : ןעּבעגעגוצ ןוא ןעטצ
 יד ןוא הרונמ יד ,ןעּפיל יד ,ןעגיוא יד ןענעז סָאד טָא--

 ַא םּתס רעדָא ןעפורפיואינַא ,םיאנּת א ןעזעוועג סע טלָאװ .טביש

 ַא ןעגָארטעגוצ סע ךיא טלָאװ ,רעטכָאט סעיטָאמ 'ר ייּב טראל

 ױזַא סעּפע טצפיז סָאװרַאפ ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר ...רעּבָא ,הנתמ-

 יד ןענעז ?ןעטפעשעג ענייז טכעלש ןעהעג ?עטַאט רעד

 סע םּתס רעדָא ?טלהָאצעג טשינ תובוחיילעּב ענייז ןופ ןעלסקעוו

 ? ןעּפָאה ןערָאװעג רערעייט זי
 ןעטַאט ץטימ סָאװ ללכב ןוא טצפיז עטַאט רעד סָאװרַאפ

 טָאה ןעּבעװ רונ .ןענופעג טשינ רעפטנע ןייק ַאטירַאמ טָאה ,זיא

 הנּתמ יד טָא זַא ,קנַאדעג רענדָאמ ַא ןעּבױהעגנָא רהיא רַאפ ךיז

 יז ןוא הנּתמ עטשרע ענעי יװ רעסעּב ,רענעש זיא טעל'הימוט

 : טעשטּפעשעג טָאה
 ,לעגיּפש ןיימ רעּביא ןעגנעה טעװ יז ,עניימ זיא סָאד--

 | .ייןורּכז רעטוג א ןייז טעװ יפ

 ,סעטוג ןוא סעדנעטסיירט ןעגָאז טלָאװעג סעּפע ךָאנ טָאה יז

 -ירעגקעװַא רהיא ןעּבָאה ןערהערט-קנַאד עמירַאװ עליטש יד יווצ

 ןוא לעגיּפש ן'רעּביא סע ןעגנָאהרעפ ,קעװַא זיא יז ,טרָא ןופ ןעס

 .,תומולח עטוג טימ ןעּפָאלשעגניא רעטעּפש טונימ עכילטע טיש



 . טריּפשרעד רעטָאֿפ רעד

 - ..ועכיז טשינ סָאװטע ריז י

 ףעד ןיא ןעגױא יִד טימ ןוא ּפָאק ןפיוא ןיליפּת יד טימ
 סָאװ ,עש"ּבר, : טֿפַארטעג ןוא עיטָאמ 'ר ןענַאטשעג זיא טייקטייוו
 טלָאװעג טסָאה וד ןעו ,טלָאמעד ןעזיוועּב וטסָאה םיסנ ַא רַאפ

 ,ףוס"םי םעד ןעטלָאּפשעג ! םירצמ ןופ קלָאפ ןייד ןערהיפסיורַא
 *עג ייז טָאה סָאװ ,דנייפ םעד ןעגעג ןָאהטעג וטסָאה סָאװ ןוא
 טָאה רע .םי ןיא ןעפרָאװעג רעטייר ןייז ןוא דרעפ סָאד ? ןעבירט
 טָאה ַאטירַאמ ןעו ,טונימ רעד וצ ךילרעדיוש טֿכײלגרעפ סָאד
 טָאה רע ,טקנעשעגקעװַא יז ןוא הנּתמ עטשרע יד טעּפעשטעגּבָא
 ,ָאא סייװ סָאװ ,למירמ ,יז ,ןענַאטשרעּפ טשינ טושּפ סָאד
 תֹונּתמ ענייז ןוא החּפשמ סניּבר םעד גנוטיידעּב ַא רַאפ סָאװ
 טשינ ויא סָאד ,ןיינ ? ןָאהט סע לָאז יז ,ןעּבָאה ןעּבעל ןייז רַאפ
 ןעגעוו סטָאג ,סע זיא רערעֿכעה ַא ןעליוו ַא ,ןײלַא ןעליוו רהיא
 ײװ רעּבָא ,ןעטכַארטֿכָאנ טשינ ייז רָאט ןעמ ,עפיט ּתמא ןענעז
 ענהָאמרעד טציא ךיז טָאה רע ?ץ'עיטָאמ רַאפ סע זיא ךילנייּפ
 סעּפע :קנַאדעג ןייז ןופ ּבָארַא-ןערהיפ סָאװ ,םינמס ךס ַא ,ךס ַא ןיא
 טֿפיל יד ,ךיילג טשינ טמיוש הלדבה ןוא שודק ןופ ןייוו רעד
 ,עגיריורט ןענעז ?ס'ונּפסכויוניערז, יד ןוא לעה טשינ ןערעקַאלפ

 ָאי ץמירמ ןייז טָאה רע ,ױזַא טשינ לָאמניײק יוװ ,עגיד'הרוחש-הרמ 8



 ,'?ררווד יירד

 ִא סעּפע ןעגָארטעג טָאה רֶע .טגידלושעּב טשינ ןוא טגידלושעּב

 | | .עיזנעטערּפ ערעֿכעה עליטש

 / ןעטלָאהעגסױא טשינ רהָאי 8 עיטָאמ 'ר טָאה יִצ ,טָאג

 -עג"םייקמ טשינ רע טָאה ? רֶעזייה-םערָא ןוא תורוּת-דומלּת ענייז

 טימ ץימע זיא רעדָא ? הלּכ-תסנכה ןופ הוצמ עסיורג יד ןעזעוו

 ןוז יד רעדייא ךָאנ ןעדירפוצ ןעגנַאגעגקעװַא טשינ ןוּכשמ ןייז

 רעד סע טרעוושעּב םהיא טָאה רהעמכָאנ ? ןעגנַאגעגרעטנוא זיא

 סעּפע ךיז טָאה טימרעד זַא ,ןהעזעג טָאה רע סָאװ ,קנַאדעג

 ןיא סעדנעלַאפ סָאװטע טלהיפעג ןוא םהיא ייּב ןעסירעגרעּביא

 ןעיטָאמ ןעהעזעג ןעמ טָאה רעטעּפש טונימ עכילטע טימ .ךיז

 .זיא סע .םירדח ענייז עלַא ךרוד לױמ ןיא עקלול רעד טימ ןהעג

 טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טסייר ןוז יד ןעוו ,גָאט רענרומֿכ א ןעזעוועג

 רא'נַא טימ ךרוד טנייש ןוא ןעקלָאװ רעקיטש עטֿכידעג יד ךרוד

 רעד ןוא להיק טשינ טֿכַאמ ןוא טשינ טמערַאװ סָאװ ,ןייש רעגיטעמ

 ,לעמיה ןופ ןעקלָאװ יד ןיא טנהָאמרעד טָאה סָאװ ,ךיור רעטיור

 ,ּבוטש ןיא טלעּבענרעפ ץלַא סעּפַע טָאה

 ,טקרעמעּב עיטָאמ סעּפע טָאה ךיור ןעקרַאטש םעד ךרוד

 "עג סע סָאװ ,ךַאז ןימ ַאזַא טימ ןעגנָאהעּב זיא לעגיּפש רעד זַא

 -/ּב ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא רע .ּכוטש ןייז ןיא טשינ ךיז טניפ

 ,לָאמ עטשרע סָאד ןעזעועג זיא טָאד .עטצינשעג סָאד טקרעמ

 רעדמערפ ַא ןופ ךַאז ַא ןעמוקעגניײרַא זיא ּבוטש ןייז ןיא סָאװ

 - | | .ןעסיוו ןייז ןהָא דנַאה

 רע ןוא רעדילג ענייז ךרוד זיא רעטיצ רענדָאמ א סעפע |

 םהיא טָאה טייקגירעגיינ יד רעּבָא ,טקורעגּכָא עליו ַא ךיז טָאה

 עגיסיילפ יד טנעקרעד טָאה רע ןוא ןיא ןעגיוצעגקירוצ דלַאּב

 .טלַאטשעג עֿכילדליּב סרעטכָאט ןייז ,סעל'היבוט דנַאה עגיהעפ

 "כָאנ ןָאהטעג רעטיצ ןעכילרעדיוש ןעטייווצ ַא טָאה עיטָאמ 'ר -

 ענעמונעגנָאנַא זיא הנּתמ יד זַא ,טריּפשעג טָאה רע ןעוו ,רהעמ

 טונימ רעד ןיא םהיא ךיז טָאה סע .דנַאה סרעטכָאט ןייז ןופ

 .רַאפ קנַאשעג ַא סעּפע םּתס טשינ זיא הנּתמ יד זַא ,טכַאדעגסױא

 . םעד ןעסױטשקעװַא ליװ סָאװ ,עכלעזַא סעּפע רונ בוטש ןייז

 59 | ,הנּתמ רעשיצ'םר רעטשרע רעד ןופ טרעוו



 יו

0 

 ,םיוּבטסַאמ ;י

 ץנעי ,םותי רעגידכעלייק רענעי טָא ,על'היבוט לּכה-ךס,
 ּפָאק ן'פיוא טגָארט ןוא ןעדָאּב רימ טימ ךיז טרהָאפ סָאװ ,לעגנוִי
 רענדָאמ ַא ןָאהטעג ץילפ ַא סעּפע טָאה--"תונוּבשח עניימ עלַא
 / -וצ עיטָאמ 'ר טלָאװ ,ןהוז ַא ןָאהט סע טלָאװ .קנַאדעג רעדמערפ
 רעקרַאטש רעד טימ ןָאהטעג ּפַאלק ַא ,ךיז טדערעגסיוא ,ןעגנַאגעג
 ךוא רעטכָאט ַא רעּבָא סע ןיא .ןירַא שיט ןיא טסױפ רעגיזיר
 -עג יװ טרעװ סקואװעגֿכױה עצנַאג ןייז עכלעוו רַאפ ,דָארג יד
 -נעהעג סםַאזגנַאל ןוא גידנרעֿכױר ,לעֿכילעמַאּפ ,טלעקיוורעפ ,ןעגיוב
 ,טלעטשעגּבָא עיטָאמ ךיז טָאה ,גיד

 רע טָאה--ּבוטש ןיימ ןיא טניה סע טהעג יױזַא ,ױזַא--
 שוריפב טהעטש סע--.,ן'אטירַאמ רַאפ טדערעג ןײלַא ךיז וצ סעּפע
 -ַאמ טשינ ןעמ רָאט רעדליּב עטצינשעג ןייק זַא ,הרוּת רעד ןיא
 טנייה ,לירעטֿכעט ,ָאי ,ָאי .דנַאװ ןייק ףיוא ןעגנעה טשינ ןוא ןעכ
 --ייט יד קעװַא טיג ןעמ .טגָאז ישעטַאט רעד סָאװ טשינ ןעמ טרעה
 ןעמ ןוא ןעריצַאּפש ןײלַא טהעג ןעמ ,ךיז ןופ רענייטש עטסרע
 .ןעטָאברעּפ טָאה הרוּת יד סָאװ ,טימרעד דנעוו יד סיוא ךָאנ טגנעה

 טָאה סָאװ ,סעֿכלעזַא ןעגָאז סעּפע ךָאנ טלָאװעג טָאה רע |
 טרעטנָאלּפעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םינמס עטכעלש יד טנהָאמרעד
 -ירַאמ ןעמוקעג ןעגעקטנע םהיא זיא ָאד רונ ,ןעגיױא ענייז רַאפ
 םהיא טָאה סָאװ ,גנוגידלושטנע רעשידניק רעצנַאג רהיא ןיא ַאט
 ,טּפַאכעגמורַא

 רַאפ טקישעג על'היבוט רונ טָאה סָאד ,ישעטַאט ,רעּבָא--
 עלהיבוט ,ןייז .סעּכ ןיא טשינ ישעטַאט לָאז ,ױזַא טַאלג זנוא
 ,ּבוטש רעצנַאג רעד רַאפ ,ןעיסָאס רַאפ ,ץישעטַאט ן'רַאפ

 ףעטָאפ רעד .ןעל'היבוט ןעגידלושטנע טריּבורּפ טָאה יז
 | | : טקרעמעּב טָאה

 . רעדליב עטצינשעג ןייק זַא ,טגָאז הרוּת יד .סנייאצלַא--
 -יוטוצסיוא טניױלעג סע טָאה ,ָאי ןוא ןעגנעהפיוא טשינ ןעמ רָאט
 עיטָאמ ! ןיינ ? ןעטנַאילירּב ףיוא רענייטש ,דלָאג ףיוא רעּבליז ןעש
 ץלַא ,דניוו ן'רַאפ ץלַא זָאל ךיא .ןעגיוא יד וצ טציא ןיוש טמהענ
 ,םעדָאפ ַא ןעגיוצעג ,קנַאדעג ַא טניּפשעג רהָאי 88 .רקפה ףיוא
 ! ךַא-דַא-דַא



 , תרורוד יידד

 ןוא לעמיה םוצ ןעגיוא יד טימ ןעּבילבעג ןהעטש זיא רע
 -ַאפעגנײרַא זיא ןעקילב עשירעלדַא עלעקנוט עסיורג ענייז ןיא
 סע .ץַאטירַאמ טרהירעּב ענדָאמ טָאה סָאװ ,סעשײלבַא סָאװטע ןעל
 רעריוּבעג רהיא וצ דיילטימ עליטש ענעי טקעוורע היא ןיא טָאה

 יד דָארג רעּבָא .גנוהיצרע רעטוג רהיא ןופ ןעדייל ענייז ןוא
 -"היבוט םינּפ עלעדע סָאד טֿכַאמעג רע'בושח טָאה גנוהיצרע עטוג
 :טדערעג טֿכײל טָאה יז ןוא ,קנַאשעג טצינשעג ןייז ןוא סעל

 רעטסעּב רעד ישעטַאט םייּב ךָאד זיא על'היבוט ןוא-- |
 .ןוא שודק זנוא ייּב טכַאמ ,תודועס-שולש ףיוא טמוק ,שנעמ-ּבוטשי
 ס'היעשי 'ר רַאפ ,רעטכַאט ס'נזח ץ'רַאפ ןעקנַאשעג ךָאד טצינש רע

 .רעטֿכָאט שמש ן'רַאפ ןוא
 ץטימ עיטָאמ טָאה--,דנעװ עניימ ףיוא טגנעה סָאד ןוא--

 .לעגיּפש ץרעּביא ןָאהטעג שיװ ןעמַאזגנַאל א ןעקעטש םענרעּבליז

 ןוא ּבעװעג עטצינשעג עטֿכײל סָאד טעּפעשטעגּבָא ךיז טָאה סע
 יָאלעגוצ זיא יז ,סַאטירַאמ טלַאטשעג עשידליּב סָאד ןעסירעגנייא
 ,טעּפש וצ ןעזעוועג זיא סע ...רונ ,ןעטלַאהרעפ סע טלָאװעג ,ןעפ
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 .טרהָאֿפ רע ,טרהָאֿפ רע

,5 

 קילג סָאד טניּפשעג ןעּבָאה סָאװ ,םידעפ עניד יד ךָאד
 -רַא רעייז ןעגיוצעג ךָאנ ךילרעסיוא ןעּבָאה ,גָאזװצ ןעסיורג ןופ
 סנעטַאט רהיא ןופ סַאטירַאמ ןעדנַעװּבָא עֿכילרעניא סָאד ,טייּב
 ַא סעּפע ןיא טנהָאמרעד ןוא עגיטרַאפ ַא ןעזעוועג זיא החטבה
 -רעסיוא ,ןעקלָאװ ערעווש רעטנוא ץילּב םענעטלַאהעּברעפ ןעליטש
 ןופ רעּבייװ יד .גידנעטש יװ ןעגנַאגעג ךָאנ רעֹּבָא סע זיא ךיל
 סעיטָאמ 'ר ןיא ךיז טרעה סע סָאװ ,ןעגערפ ןעמוק ּבוטש טנייּבר
 סעיטָאמ 'ר ןופ ּפָאק םעד ןעשניוועּב ןוא ןעשוקעּב ,טלעוו"הלּכ
 "עווירּב יד ןוא ,עֿכילקילג ,עֿכילהערפ קירוצ ןעמוק ןוא רעטֿכָאט
 ןיא ןוא רעד ןיא .עגיד'תומיענּב ןעהעג םינתוחמ ןעשיווצ ךעל
 טקישעגסױרַא ןערעװ דרעפ רָאּפ יד ןוא יד טעװ טייצ רעד
 ןוא םעד ןופ ןוא ,טרָא םעד ןיא ןוא םעד ןיא ןּתוחמ ן'רַאפ
 םעד רעטֿפעט ,ןערהונש יד ןוא יד ןעציזפיוא ןעפרַאד טרָא םעד
 ,טכַאמ יש'הלּכ יד סָאװ ,ןָאהט קוק ַא ןעמוק ןעליוו סָאװ ,סעיּבר

 עליבר עגנוי סָאד סָאװ ,טייצ יד ןעמוקעג זיא ָאד ןוא
 סעשיטָאמ 'ר ענטש יד רַאפ ןעלעטשרָאפ טנָאקעג ןיוש ךיז טָאה
 תוֿכימס סָאד ענעשעק ןיא ןעגעלעג ןיוש זיא סע .טלעוו"הלּכ

 םיקסוּפ ,ס"ש ןיא טפרַאשעגסױא זיא חומ רעד .הארוה-רּתה ,תונברה 2



 . תרורוד יירד

 . "עגנייא ,לי'מינּפ ןעסַאלַּב ץפיוא ןוא תוּתדגַא ןיא ןוא תוכלה ןיצ

 רענעי ןעסָאגעגסױא ןיוש טגיל ,תואּפ ענעדייז יד ןיא טלעקיז

 טהיצ סָאװ ,ןח רעשינייּברישילעגנוי רענעי ןוא לוּפלּפ רעלעדייא

 "ביקתַא ןץשודק ,ץתודועס-שלש סעיטָאמ 'ר וצ ןיהַא טרָאד

 ןהעזעג ןעמ טָאה ױזַא .ךעל'דוקר עשידיסח םּתס ןוא ס'אתדועט

 ךיז רעמױּבײיסָאש יד ןעשיװצ געט ענעי ןופ םענייא ןיא

 תלשלש ַא ןופ טלַאטשעג ןיא תואּפ טימ ךעל'מידיסח ןערהופ ןעהיצ

 . זיא ןעטימניא ןוא עֿכײלג ,עטרעּבױשוצ תואּפ ,אחּפט אֿפרמ ןוא

 סע ןענלעו ןיא ,ל'מינּפ ןעלעקנוט ץטימ רעד--רע ןעסעזעג

 ןתח ןעגיטפניק ַא ןופ טײקגיזָאר עטֿכײל א טּבעװעג ךיז טָאה

 ןעד ,ךיז ןהעז עטמיטשעּב סָאד ןעזעװעג טשינ ךָאנ זיא סע

 עטיירעּברָאפ רעדנוזעּב ַא סעפע ןעמוק טפרַאדעּב טָאה וצרעד

 רונ ,םירישחיריש ןופ טייצ ַא ,טייצ-חסּפירַאפ ןימ ַא סעּפע ,טייצ

 ןעמ טָאה ,"ארגּפד אמוי, ןימ ַא ןעזעוועג רונ זיא סָאד יו ױזַא

 "רעפ יד סָאװ העז ןוא םוק, :ןָאהטעג םהענַא ױזַא םּתס םהיא

 | | | ,?טסנָאמ

 ."עד טקנוּפ ךעלעקשטירּכ עשידיסח יד ןעמוקעגנָא ןענעז סע |

 ענעי ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ּבוטש סעיטָאמ 'ר ןיא ןעוו ,טלָאז

 "רעפ יװ ןעגנַאגעגמורַא זיא עטַאט רעד .טייקטרעדורוצ עטשרע

 וצ .טצפיזעג ןוא טרעֿכױרעג ןוא ןעטפעשעג ענייז ןיא גידנעסעג

 -לַאק ןוא עצרוק ןעּבעגעג ןוא טדערעג טפלעה רע טָאה ץןַאטירַאמ

 ךַאװש ענדָאמ ןוא סַאלּב ןעזעוועג זיא עמַאמ יד .ןרעפטנע עט

 סָאװ ,עיסָאס רונ ענייא ,ןעֿכַאז-ּבוטש יד טימ טריסערעטניא ךיז

 ןָאהטעגנָא ןעזעוועג זיא ,ענעמוקעגנָא יד ףיוא טֿכירעג ךיז טָאה

 יד טימ טלעֿבײמשעג ןוא הנותח רהיא ךָאנ יו ,גיד'בוט'םוייבלַאה

 | .טָאלּבָא'נַא יו ,רעֿכעלדזָאנ

 סָאד ןיירַא טיש ַא ןעּבעגעג ךיז ןעּבָאה טלָאמעד טקנוּפ

 יד טימ ,ךעל'מיתרשמ ןוא םיתרשמ ערעייז טימ םידיסח לעסיי |

 רַאפ תונּברק ןופ ןונג ץטימ ןוא ןעלטרַאג יד רעטנוא דנעה

 ןא ָאי געמ ןעמ ואו ,טגעלוצ ןוא טצעזוצ ךיז טָאה ןעמ .החנמ

 ףױא ,םולש ףיוא דנעה יד ךיז ןעּבעגעג ,דייהרעשימייה ,טשינ

 63  ןעשיווצ ןוא ,סעיטָאמ 'ר ןוֿפ ןוא ךעלשעלפ .ענעגייא ןוֿפ םייחל:



 ,םיוּבמסאמפ א

 עלַא ןיא גידנעקוק ,טמעשרעפ ןענַאטשעג טונימ ַא זיא עלַא יז
 מִש רע טסואועג טשינ ךָאנ טָאה סָאװ ,"רע, ,ּבוטש ןעטייז
 ישו ,ןעבעג רע ףרַאד ןעמעװ ןוא םולש ןעּבעג םהיא ףרַאד
 .ךעמ טָאה דלַאּב רונ .הלֹכ יד רעװ ןוא לעדיימ עטסָארּפ סָאד
 -ןופ ןוא רעטסנעפ ן'רעטנוא ןופ רעגניפ עשירעּבייוו יד ןהעזעג
 .89 ןעמ טָאה סרעדנוזעּב .ייז ןופ 'םהיא, ןעדיײשּבָא ריט
 יד טקערטשעגסיוא ,ןעמוקעגוצ ןיא עיטָאמ 'ר ןעו ,טנעקרעד
 ,"ליז עלַא ןופ םהיא גידנעטֿכַארטעּב ,ןוא דנַאה עמירַאװ ערָאלק
 | :טעשטּפעשעג רע טָאה ,ןעט

 "צג דימ טשינ ! ךיז ןערהָאפַעג טוג סעּפע ,סניימ לעגנוי--
 .וא ?עגיפיול-דליו ןייק טשינ דרעפ יִד ןענעז ?געװ ןופ ןערָאװ
 44 ןוא ! ערעװש ןייק טשינ ןעגעװ עשיליוּפ יד טציא ןענעז יצ
 : ? ןעלַאפעּב טשינ דניה רעדנ יד ןענעז

 / א טימ טרעפטנעעג ?לעגנוי סָאד, טָאה םעלַא םעד ףיוא
 טסייה סע ,ןעטסעּב ןיא ץלַא זיא םשה תרזעּב, ןעדלימ ןעֿכײוו
 .שרעווש ןייק טשינ ןעגעװ יד ,עדליו ןייק טשינ ןענעז דרעפ יד
 ײר טָאה ףױרעד .ןעסיּבעג טשינ םענייק ןעּבָאה דניה יד ןוא
 הא לעמיה םוצ ןעגױא יד ןָאהטעג ּבױה ַא סעּפע עיטָאמ
 :טעשטּפעשעג

 -=געטש ןעלָאז זנוא רַאפ ןעגעוו ענייד זַא ,עש"ּבר ,יאולה--
 : טשינ אטילש ןייק לָאז ,ו"ח ,ארחא ארטס ןייק ןוא עֿכײלג ןייז גיד
 .סָאװ ,ןעסומש ןעּביױהעגנָא ךיז ןעּבָאה יקַאט ןופרעד ןוא .ןעּבָאה
 דע עיקרד וליבש דע ערעֿכעה ןעטלעװ וצ טרהיפעג ןעּבָאה
 יי ר | | | ,סדרּפה

 ךיא ןָאהטרעּפ ךיז ןעּבָאה רעציזמורַא ענייז ןוא שיט רעד
 ;ףיז גידנעָאהטנײרַא זייװֿכעלסיּב ,ןוא םילֿכאמ עטעפ עסייה ערעייז
 ;דנַאה רעד רעטנוא טַאהעג דלַאּב ןעּבָאה סָאװ ,תורימז יד ןיא
 א טֿפַאדעגסױא ךיז טָאה ,ןעכָאװרעדניא ןעזעוועג זיא סע שטָאֿכ
 -שדייּב יד ןופ הנוּכ רעטיױרג רעד ןיא ןעסעגרעפ ןעּבָאה םידיסח יד
 .אױוַא טַאלג ןייזחמשמ ךיז רעהַא ןעמוקעג ןענעז ןוא םינּתוחמ
 .שגעל?גירַא ןעמ טײה סעּפע .רעצרעה יד ףיוא טוג זיא יז לַײװ

 .גענקעג ,םתעע) .עענג הא זונעירע 22 ,םמזהמוב .עדעגערֿפ רעטסייר ןופ - 84 }



 4 ?רורוד יירד

 "ציא םעד וצ טּבעלקעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,חישמה-תאיּב ףיוא

 ןופ טייז רעד וצ ןָאהטעג קילּב ַא טָאה ןעמ ןעװ ךָאד ,ןעגיט

 עטַאט רעד .שרעדנַא סעּפע טנעקרעד ךיז טָאה ,ןעשנעמ-ּבוטש יד

 "נוא רע טָאה לָאמ סעדעי ןוא טדערעג ,טדערעג !ָאה עיטָאמ 'ר

 עמַאמ יד .ץפיז ןעדמערפ ַא סעּפע טימ דייר ענייז ןעֿכַאוּבעגרעט

 ,ןערהינש ,תנּתוחמ יד ןופ ןעּבעל ן'פיוא טגערפעג ,ןעמוקעגוצ זיא

 זיא עקשעלַאי ,טלעֿבײמשעג דמערפ ענדָאמ סעּפע ןוא רעטכעט

 ןייק החמש רעצנַאג רעד ןיא טָאה ןוא זייּב ,זגורּב ןעגנַאגעגמורַא

 טימ ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןיא עּבלעוסָאד .ןעמונעג טשינ ליײטנָא

 טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא סָאװ ,םייח רעטעפ ן'טימ ןוא ץ'עידָאד

 יװ טקנוּפ ,ייז טימ טּפַאלקעג ןוא לעוויטש ערעװש עּבָארג יד

 זיא סָאװ ,עיסָאס רונ ענייא .גידעכָאװ ןעזעװעג ָאד טלָאװ ץלַא

 "עג זיא יז :שזַארוק ןעטהערדוצ ןעדמערפ ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא

 "יו רעד וצ לָאמ ָעלַא שיט זופ ןוא שיט םוצ ךיק ןופ ןעּפָאל

 ןוא ןעּבילּבעג ןהעטש ,סעּפע ךיז טגערפעג ,עט'תיּבהילעּב רעֿכ

 לָאז ּבוטש יד זַא ,סעּפע ןעמ טֿכַאמ ױזַא יו ,עש"ּבר, :טֿפַארטעג

 ןעגױא ,דנעה וצ דנעה ןעמוק ןעלָאז סע זַא ,ןערעװ גיד'הנותח

 ' ?"ןייװ ךיז ןעסיג ןוא ריּב ןעמיוש לָאז סע זַא ,ןעגיױא וצ

 "ניא רונ זיא יז ,ןעזעװעג טשינ ּבוטש ןיא זיא ַאטירַאמ

 עלעג סָאד טקוררעפ ןוא ןעטעּבעגרעּביא ,ןעגנַאגעגֿפרוד ?ָאמ

 "עג יז זיא ןָא טונימ רעד ןופ . רעטסנעפ רהיא ןופ לעגנַאהרָאפ

 ייּב רעגניפ ַא טימ רושזַאּכַא ןעלעקנוט ץרעטנוא ןעציז ןעּבילּב

 רהָאה ערהיא ,ןעטֿכענרעײא ןוא ןעטֿכענ יװ ,זגורּב ,ןעּפיל יד

 .ןעטיּבעגמוא טשינ ןָאהטנָא סָאד ןוא טמעקרעפ טשינ

 ןעפרָאװעג קילּב ןעלענש ַא יז טָאה לָאמ ןייא רונ סעפע

 -עגפיוא ענדָאמ טָאה קילּב רעד דָארג ןוא לירעטסנעפ ץֿפרוד

 ײױו טונימ רעד ןיא סעפע טָאה סע .רעדילג ערהיא טלעסיירט

 יַאמ 'ר ןעפורעג יװ טָאה רע ,םינּפ סעל'היבוט טליּפשעגפױא

 עשידליפ ןייד טצינשעג ךָאד ּבָאה ךיא ,ךיא, :רעטֿכָאט סעיט

 "ָאעג ,סנעגעמרעפ סנעטַאט ןייד רעּביא ךיד טרהיפעג ,הרוצ

 685 ,ךיא ,דנעה יד טקירדעג ,טפול יד ריד טימ ןעמַאװצ טמעט



 ,.םיֹוּבטסָאמ ,?
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 סָאװ ,ןעּבײרש ןוא ןעלהָאמ ,ןעצינש ןָאק סָאװ ,על'היבוט ,ךיא

 וטסעװ ,ּבױט עגיצנייא'נַא יו ,גיד'מותי ןוא דניק א יװ ,דליװ ןיּב

 ױװַא ןעזעװעג רהיא ייּב זיא ףור רעגיזָאדרעד *? ןעזָאלרעּפ ךימ

 -עגסיוא ךיז יז טָאה רעטעּפש ןעטונימ עכילטע טימ זַא ,קרַאטש

 : ןירַא ּבוטש רעטייװצ רעד ןיא ןעטעּבעגנײרַא ן'עיסָאס ןוא ןוהט

 ןעלָאז ןעשנעמ יד זַא ,ןייז טֿפער טלָאװ סע ! עקניסָאס --

 ,טהערדעגניירַא ןערעוו ןעלָאז ןעּפמָאל יד זַא ןוא ןעדייר רעליטש

 .ןעפָאלש ױזַא לי ןוא ךימ ױזַא ןיּב ךיא



 .ןעלעֿפעג טשינ םהיא זיא סע

 סעיטָאמ 'ר ןיא טקרעמעּב ןעמ טָאה גָאט ןעטייווצ ן'פיוא

 "נעהָאנ ןעמונעגכרוד טָאה סָאװ ,טַאר ןעֿפילנהעװעגנואנַא פוטש

 ןעגנורדעגסױרַא ןעמ טָאה םעלַא םעד ןופ ןוא עדמערפ ןוא עט

 ּבוטש סעִיטָאמ 'ר ןעֿכלעװ ףױא ,רעד ,רע זַא ,ךַאז ןייא

 "רעד ןוא .ןעלעפעג טשינ רהיא זיא ,טלעװ ַא טרַאװעגּבָא טָאה

 עיסָאס .טייקגיהורנוא ענדָאמ ַא סעּפע טנעקרעד ןעמ טָאה רַאמ

 ןעפולמורַא ןעגיטֿכענ ןופ טלהיקעגּבָא ןעסעזעג זיא טסניד יד

 -ַאי .טסוה ןערעװש רהיא טימ טעשטשיּפעג ענדָאמ סעּפע ןוא

 "סיוא טימ ןוא ןהייצ עטקַאהרעפ טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא עקשעל

 ןהייצ יד רעטנוא טלעמרומעג ןוא ןעגיוא עטצָאלגעג

 ןיימ זַא ,טסואועג רעהירפ ַא סע ּבָאה ךיא ,עשזיַאש --

 ןעקַאּבעג יװ ,סױרג טסְקַאװ .ןעלעפעג טשינ רע טעװ לעדיימ

 יז ןעסיג סָאװ ? ָאד ךימ ייז ןעטלַאה סָאװ רעּבָא .ןעווייה ףיוא

 ! ןעלגָאר טימ ךימ ןעשַאּפ ןוא ןעפנַארּב רימ ןיא

 ןוא עּבמָאנ רעקוַאדָארּב רעד טימ טלעקָאשעג טָאה עידָאד

 יװ ךיז יז טעשטשיפוצ טָא ,טָא זַא ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה סע

 .רעפסימ עצנַאג סָאד זַא טֿכַאדעגסױא ךיז טָאה רהיא .דניק ַא

 67 עקשעלַאי רעיזגורב רעד טֿפַאמעגנָא רונ טָאה ןעטֿכענ שינדנעטש



 ,םיוּבטסַאמ ;

 ןעּפאלק ,ןעקױּפ וצ טנהעוװעג זיא סָאװ ,עקטָאמ גנוי רעד ןוא
 ,ןעצנַאט ןוא

 ,רע ,רע זַא ,טסואוועג עלַא ןעּבָאה ,ןעמונעג ןעצנַאגניא
 -הָאי ,ןעױהָאי טרַאװעג טָאה דניזעגזיוה עצנַאג סָאד ןעכלעוו ףיוא
 ,טױט ןעגנַאגעגמורַא ןענעז יז .ןעלעפעג טשינ רהיא זיא ןער
 יד טָא !ןעשנעמ הרבח עצנַאג יד טציא גוט עשז-סָאװ וצ ןעד
 ,דנױעגזױה עצנַאג סָאד ןוא ןעגנוי ,ןעטסניד ,תוחמש עטיירּב
 ? טשינרָאג גיוט סָאװ

 .ןעשגעמ ייװצ טַאר םעד ייּב ןעזעועג טשינ ןענעז סע
 .גידנעסיוו טשינ סעּפע .עיטָאמ ןוא ַאטירַאמ ןעזעװעג ןזיא סָאד
 פילוצ ןעבירטעגסױרַא ןעניגעּב טנייה רהיא סע טָאה ,סָאװרַאפ
 -עג טשינ רהיא זיא רע זַא ,ןעל'היבוט ןעגָאז ןהעג : ךַאז ןייא
 -וצ ןעּבָאה דנעה טנעטַאט םֹעד שטָאֿכ ,השק'שינ זַא ןוא ,ןעלעפ
 ןוא ,סטייווצ 8 ןעצינשוצסיוא יז טעּב ,לעגנַאהרָאפ סָאד ןעסיר
 ןוא ןערהָאפעגקעװַא זיא רע סָאװ ןופרעד רהיא זיא טוג זַא
 ןעזעועג ןיא יז .קנַאשעגיהשרד ַא ףױא קעװַא זיא הנּתמ ןייז
 סיפ ערהיא טֿכײל יװ גידנעלהיפ טשינ זַא ,ןעּביױהרעד ןופרעד
 טעשטּפעשעג ןוא ןענַאטשעג יז ויא ,ןעגָארטעגקעװַא יז ןעּבָאה
 רהיא סָאװ ,סעלַא ןופ םהיא טלהעצרעפ ןוא ןעל'היבוט וצ סעּפע-
 ,זיא טוג טשינ ןוא טוג

 רערעווש רעד .ןעזעװעג טשינ ּבוטש ןיא ךיוא זיא עיטָאמ
 סָאװ ,ּבוטש רעגנע רעד ןופ ןעפורעגסױרַא םהיא טָאה ןעגרָאמהירפ
 ךיז טָאה רע .ןעגָארטרעד וצ ןערָאװעג רעווש טציא םהיא זיא
 :רעדלעוו ןוא רעדלעפ עגידנעגרָאמהירפ ענייז טימ טדערעגפיונוצ
 עטסוּפ ןייז ןעלָאז ןעגנונּפָאה סעיטָאמ 'ר זַא ,ןכּתיה ,דלַאװעג,
 'ר טָאה !רּבדמ רעד ןיא לוק דמערפ ַא .סעּפע יװ ןעגנילק ןוא
 רעד יװ טּכעלעג טשינ ?טגידניזעג זיא'ס ןעמעװ ןעגעג עיטָאמ
 עלייּבר עגנוי סָאד זַא ,טנידרעפ טשינ רע טָאה ןוא ! רעגייטש
 רהעמֿכָאנ *! םורַא סנעגעמרעפ יד טָא ןופ שרוי רעד ןייז לָאז
 ןעמכענ טציא טָא ןעװ ,ןערָאװעג ןעגָאלשרעד טימעג ןייז זיא
 "לפלפמ ןייז ןופ עלעמיטש עסיז סָאד טְרעהַעג רע טָאה ,טשרע

 ןעגױא יד ןעהיצרעפ שילעגנוי-םורמ ענדָאמ ןוא ןעדייר ,ךיז ןייז 8
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 ןערָאװעג ןעגָאלשעג דלַאּב זיא ןופרעד ךיירפ יד .לעמיה םוצ
 ןעשעלסיוא ןעטֿכָאט ןייז ןעהעזעג טָאה ּהע ןעוו ,טונימ רעד ןיא
 סָאד ןעהיצרעפ ,םידגּב ענעדייז ערהיא ןָאהטסױא ,ּפמָאל יד
 ,ןיינ .ןעשנעמיּבוטש יד וצ סעּפע ןעלמרומ ןוא לעגנַאהרָאפ
 טָאה רע .ןעגָארטרעּפ טשינ ענדָאמ טציא רע טָאה םינּפ ס'מירמ

 .צלַא, ,ליצ ןעגידעּבעל ןהָא ןוא ךיירפ ןהֶא רהיא ףיוא טקוקעג |
 טעשטּפעשעג ןעּבָאה--?סַאג ןופ שנעמ ַא יצ ,על'היבוט יצ ,סנייא
 'ךיז טָאה ,ךיז טֿכַאד ,רעטרעװ יד טימ ןוא ךיז וצ ןעפיל ענייו
 ןוא רעטָאפ ןופ םידָאפ רעדעי ,טייקֿכילנהע עדעי ןעסירעגרעּביא
 | | ,גנוגלָאפָֿאנ ןופ קנַאדעג רעדעי ,רעטכָאט

 ,דרע רעד וצ ןעגיױא יד טימ עיטָאמ 'ר ןעגנַאגעג זיא סע
 "עג ךיז טָאה ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןוא ןעטניה ןופ דנעה יד
 ךיז ןופ סעגיד'המקנ ןוא סעֿכילנייּפ ,סערעווש סָאװטע טרעטנָאלּפ
 .רעטֿכָאט ןייז ןעמוקעגנעגעקטנַא גנולצולּפ םהיא זיא סע .,ןײלַא
 ,ןעּבילּבעג ןהעטש ןענעז עדייּב .עגידעּבעוושטכייל ַא ,עדלימ ַא
 .ןעגיוא עגידנערזזערט טימ ךיז טקוקעגנָא

 ונ ---
11 = 

62 



 צ

 ,לארׂשי-ץרא בושי ןוֿפ קנַאדעג רעד

 רעד ןופ 8 טסרָאיװ ַא ןערהעקקעװַא ךיז טלָאז רהיא ןעוו
 טימ טנעגעגעּב טגנידעגנוא ךיז רהיא טלָאװ ,סקניל ,עינלעשזרָאג
 -ךָאמ ַא סעּפע ןוא סטרעקַאעג טשינ ַא ,סֿכײלג ַא ,דרע לעקיטשַא
 עטיירּב ענדָאמ טרָאד ןענעז רעזייה יירדיייוצ יד .סמירָא ענ
 -ייווצ סנעמיוק יד ןוא ןעסיורד ןופ עטצַאלּפעג ,עיורג ,ענרעצליה
 רעד ןוא טּפָא יז ןעגינייר טשינ ןופ עטעשזַאסרעפ ןוא עגיֿכעל
 -ּפ ןופ ,גנירעה ןופ ריּפַאּפ טימ ןעפרָאװעּב זיא חטש רעצנָאג
 ןופ ,ךעלבלעװעג עמירַא ןופ סעקשוּפ ענעֿכעלּב םתס ןוא רעט
 סעּפע ןוא ךעלרעקוצ ערעיז ,עגיליב טימ טקעמש סע עכלעוו !
 רעד ןיא ךעלרעטסנעפ עיולּב יד טשינ ןעוו .סַאװק ןופ סעֿכלעזַא

 ןעמ טלָאװ ,שודק-םוקמ ַא ןיא טנהָאמרעד סָאװ ,דוד-ןגמ ַא ןופ םרָאפ -
 ,שינגנעפעג ַא םּתס רעדָא טקנוּפױעּפַאטע'נַא זיא סָאד זַא ,טניימעג
 ,.תולג ןוא טייקטזָאלרעפ טימ טקעמשעג ָאד טָאה ךילכעזטּפױה
 רעד .דימתמ ַא דויַא טרָאד טָאה טניואוועג .ךַאז ןייא ּבילוצ
 ןטגָארטעג רע טָאה ּפָאק ן'פיוא .ןעסייהעג רע טָאה ּבייל רעדנילכ
 ידָאמ ַא סעּפע רעּפרעק ן'פיוא ןוא שולעּפַאק ןעשינ'יּבר ןעמירָאינש
 ןוא טעטַאלעּב ,סּפיר םענעּבירעגסױא ןופ טַאלַאֿכ ןעצרַאװש םענ

  ףע זַא ןעמ טָאה טסואועג .סיפ יד ויּב ּפָאק ןופ טעמשַאטעב 70
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 ןערהָאי ןיוש טרעדנַאװ רע סָאװ טימרעד ןָאהט וצ טפָא טָאה

 בילוצ רונ קירוצ טרָאד ןופ ןוא לארשייץרא ןייק תולג ןופ

 ןיא רעדָא םילשורי ןייק דניזעג-זיוה עצנַאג סָאד ןערהיפוצרעּביא

 ,חישמה-תאיב-דע ןעּביײלּברעפ טרָאד ןוא תומוקמ עטנעהָאנ יד

 ץכָאנ ןיהַא ןערעלָאק ןעפרַאד טשינ ךיז ןעלָאז רענייּב יד ידּכ

 | | ,טיוט

 ןעמ יו ,'ּבייל רעדנילּב, רעד טָאה יקַאט סגעוונייא ןיא

 ;ונייהד ,טרָאד ןופ ןעקיטנַא ענדָאמ טגנערּבעג ;ןעפורעג םהיא טָאה

 -ַאש עטיור רעקיטש ,סנירָאטעּפמיק רַאפ םירמ-לש ראּב ןופ רעסַאװ

 ס'יאחוידב ןועמש 'ר ףיוא טנערּבעג לעמיה ןיא ןעּבָאה סָאװ ,ןעל

 | ,םירישה"ריש ןיא עטנהָאמרעד ,םינומרו םינאּת ןוא רבק

 םייּב קשח רעד טרעקַאלפוצ יוזַא ןופרעד ךיז טָאה סע

 ןענעז טבַאנ טימ גָאט זַא ,לארשי-ץרא} ןייק ןערהָאפ וצ םלוע

 עֿכלעזַא םּתס ןוא םיאלוח ,םינויבא עגימורַא יד ןעמוקעגנָא ךיז

 -רעּביא ןעיעּפסוא טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,לעריט םוצ עטנעהַאנ

 ײװ טגערפעגסיוא ןוא ,ןיהַא רעגייּב ךעלטניּב ערעייז ןערהיפוצ

 טנעגער יצ ןוא רענטרעגנייו יד ,ךעלמעק יד סיוא ןעהעז סע

 זַא ,תמא סע יא יקַאט יצ ןוא רהָאי ןיא לָאמ 8 טרָאד יקַאט

 | ,"םיּכחמ לארשיי-ץראד יריּבַא,

 סָאװ ,ןופרעד טזָאלרעפ ןערָאװעג זיא דנעגעג עגיזָאדיד טָא

 -הָאפעגקעװַא ןענעז הרוּתיילעּב טייל עטלַא ,םישישי עלַא טעמּכ

 ןענעז סָאװ ,רעּבײװ יד טרָאד רונ ןענעז ןעּבילּבעג ןוא ןער

 "שיט םּתס ןוא ,ךעלּבלעװעג ,ךעלקנעש ךעלקיטש ייּב ןעּבילבעג

 וצ רהָאי ןופ יז ןעּבָאה ,עטזָאלרעּפ ,עמירָא .סקעּבעג טימ ךעל

 / "עג ןוא תובוט תומיתח ,ןעשנואוו ןעמוקעּב הנשה-שאר ןיא רהָאי

 0 .ןעּבעל ןעצנַאג ץפיוא ףירּב ןעגירק !

 -ַאטע'נַא ץלַא ןופ רהעמ ןעזעוועג זיא טרָא עגיזָאדסָאד טָא

 סע .לארשייץרא ןייק סרהיפעגרעּביא טָאה סָאװ ,טקנוּפױעּפ

 רעייז ןופ תומיתח טימ רערהָאפֿכרוד ןעמוקנָא טרָאד ןעגעלפ

 טגעלפ ןַאד ,ן'ּביל 'ר ןעדנילּב םעד ייּב גָאט רָאּפ ַא ןייזּבָא ,ד"בא

 ייוצ טימ דױּב עגיטסימ ַא סעּפע ,דיוּב-לארשי-ץרא יד ןעמוקנָא

 71 ראה סָאװ ,ןענהַאּב יד וצ טרהיפעג טָאה יז לייװ ,דרעפ ערַאד



 .םיוּבטסַאט א

 .ןעסעזעגנייא זיא םלוע רעד .םי ןעצרַאװש םוצ טרהיפעג ןעּב
 "וצ ,ןעירשעגכָאנ טָאה בושי ןיא סיורג זיּב ןיילק ןופ הרבח ןוא
 ןעטייװ-ןעטייו ןיא זיּב ןעגנוזעגוצ ןוא טנייוועגוצ ,ןעשנואוועג
 ןופ לארשי-ץרא ןייק ןערהָאּפ ןופ דישרעטנוא רעד .ןיירַא גַעֹוו

 סָאװ ,רעד ןעזעװעג זיא ןענַאד ןופ זיּב טַײל-עינלעשזרָאג יד
 טדערעגסיוא טשינ ,ּבילוצ ,יירענלעז ּבילוצ קעװַא ןעמ זיא טרָאד
 -יירפ ןערהָאפעג ָאד ןעמ זיא . ,סטֿכעדניצרעטנוא'נַא ,ןייז סע לָאז
 םירמ-לש ראּב רעד וצ ,לחר רעטומ רעד ןופ רבק םוצ גיליוו
 ,רבק ס'יאחוי-ןּב ןועמש 'ר וצ ןוא

 רעד ןופ ךָאנ .ערעדנַא ןעזעוועג ןענעז ןעליצ סעל'היבוט |
 ץלאלצּב ןופ ןעטייּברַא יד שמוח ןיא ןעלעפעג םהיא ןיא טייהדניק
 ןיא ױזַא ןיירַא םהיא ןענעז ייז .ןּכשמ ןוא שדוק-ןורא םייּב
 ןופ תומולח ענדָאמ ןעהעזעג רע טָאה טעמּכ טכַאנ עלַא זַא ,ּפָאק
 סע ךיז טָאה רהעמֿכָאנ .ןעגירקילייא ןוא םיבורּכ ןופ ,תורונמ
 ןילַא טָאה על'היבוט ןעוו ,ןערהָאי ערעטלע ענייז ייּב טקרַאטשרעּפ
 ןילַא ןעציז טגעלפ רע ןעװ ןוא .ןעלהָאמ ןוא ןעצינש ןעמונעג
 ,טגָאז ןעמ ,ישרעטעפ, : טגערפעג רֶע טָאה ,ן'בייל ןעדנילּב ן'טימ
 -ןייו ערעייט יד ןענופעג ןעמ טָאה ןעשינעּבָארג עפיט יד ןופ זַא
 ּבײל 'ר !רעטעפ ,ןהעזעג ייז רהיא טָאה ,ןעגירק יד ,רעֿכעּב
 יב ,"ָאי, :טרעפטנעעג טָאה

 זַא ,טגָאז ןעמ--,על'היבוט טגערפעג רעדיוו טָאה--רעטעפ--
 רהָאי ןופ םינמיס עלַא יד ןעּבילּברעפ ךָאנ זיא יברעמ-לתוּכ ןיא
 ןוא שדקמה-תיב סָאד ןערָאװעג טיוּבעג זיא סע ןעװ ,גָאט ןוא
 ?רעטעפ ,תמא סע זיא .ןערָאװעג-בורח ןעוו

 ,יָאי, :טרעפטנעעג טָאה ביל 'רי
 :טגערפעג לעדייא ןוא ,ןעלירּב יד טעװַארּפָאּפ טָאה על'היבוט
 ךָאנ ןעמ טהעז ,ןעסיוו ןלעּב ַא ןייז טלָאװ ךיא ,רעטעפ--

 -המלש ןופ טמורּבעגּבָארַא ןעּבָאה סָאװ ,תויח יד ןופ טשער יד
 -עצינש יד טימ ןענעגעגעּב ךָאנ ךיז ןעמ ןָאק ? להוטש ס'ֿכלמה
 'ה !ןעצַאלַאּפ ןוא סענַאטלַא ענייז ןופ ןעייר

 על'היבוט טּביילּב ,ָאי ךיוא ָאד טרעפטנע ּבייל 'ר זַא ןוא
 ,לעמיה םוצ ןעגױא יד טימ טֿכַארטרעפ ןהעטש = 723 |
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 " = לארשייץרא רָאפ על'היבוט ךיז טלעטש טונימ רעד ןיא

 ,בושי ןעטלַא ץפיוא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה'מ סָאװ ,סָאד טשינ

 - םוקמ ַא ןוא סגידרענייּב ַא ,טגידעכוז"םירבק ַא--לארשי-ץרא ַא סעּפע =

 טדער סָאװ ,סעֿכלעזַא סעּפע רונ ,םילשורי ןיא הרוּת ןענרעלוצּבָא

 ײּברַא סלאלצּב ףױא טקעװ סָאװ ןוא ןעלהָאמ ןוא ןעצינש ןופ

 על'היבוט זיא יקַאט םורעד .טפַארק רעטסערג רעד טימ ןעט

 -" } רעד ןיא עינלעשורָאג רעד ןופ דנעגעג רעד ןיא ןענַאטשעגי

 .רונ טָאה סע .ץּבײל 'ר טימ ןערהָאּפּבָא ןייז ןופ טײקּבלַאה

 | : ױרניײרַא רהעמ ךיז לָאז רע ןעוו ,טונימ ןייא סעּפע טלהעפעגסיוא

 / סָאד ןעמהענּבָא ןוא רעטלע ןערעוו ,ןײרַא ןערהָאי יד ןיא ןעק

 םילשורי רעטייוו רעד ןיא ּבָא טרהָאפ רע ןוא טמוק םהיא סָאװ

 | ,טלעוו

 "עג טָאה סָאװ ,ךַאז עגיטכיוו א ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא דניצַא

 ,רעֿביג בושי עטלַא סָאד ןעזָאלרעפ וצ ןעקנַאדעג סעל'היבוט טקור

 דָאמ 'ר ייּב ןעטײּברַא וצ סעל'היבוט ץלָאטש רעד טָא ,ךילמענ

 ןײלַא םהיא טימ ןערהיפ וצ יורטוצ רעד ןוא דלעג ןהָא ץעיט

 עיטָאמ טָאה סעּפע .טרעװ םעד ןערָאװעגנָא טָאה תונוּבשח יד

 יטימ טשינ ,סטֿכַאנוציסטעּפש ףיוא ןעל'היבוט ןעטעּברעפ טשינ

 ןייז ייּב ןהעז וצ םהיא טַאהעג ןרעג טשינ ןוא ךיז ןעדָאּב ןעטעּבעג

 סע סָאװ ,דייֵר ןעמוקעגרָאפ זיא לָאמ טּפָא ןוא .שודק ףיוא שיט

 ךיז טלעטש עיטָאמ .ןעל'היבוט טגידיילעב ךילקערש סעּפע טָאה

 מה :טגָאז ןוא ,ןעקעטש ץפיוא טנהעלעגנָא ,קעװַא

 - טשינ ץעיטָאמ ןייד רַאפ טזיּב וד ;לעגנוי ,ןעגעווטסעדנופ--

 ס = סה | ,טֿכערעג

 =. !טגערפ ןוא ןעגיוא יד ףױרַא טסייר על'היבוט

 ! עיטָאמ 'ר ,ןהעג סע לָאז סָאװ ןיא--
 ןיא ןײרַא טמוק לעגנוי ָא ןעוו סָאװ ,םעד ןיא שטָאֿכ--

 "נַא ןיא ךיז ןעשימ טשינ ,תוינּפ ןהָא ןעמוקנירַא רע לָאז ,ּבוטש

 ׂ טימעג סנעטַאט םעד ןעגיהורנואעּפ טשינ ,םינינע ערעד

 ? . + +ןעגױא יד ןָא טלעטש על'היבוט

 "עו ךיא ּבָאה ?עיטָאמ 'ר ,ןהעג ןעד סע לָאז סָאװ ןיא--

 73  .יו"ח רעדָא ,טרָאװ טכעלש ַא טדערעג ,טגידיילעּב ןעד ןעמ
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 | גורב טרעפטנע עיטָאמ
 טניפעג ,ליו טָאג זַא ןעדער ךס ןייק טשינ ףרַאד ןעמ--

 ,חילש ןייז ןיוש רע
 :טנַאלשעג טדער על'היבוט
 -ע ךיא ּבָאה ,עיטָאמ 'ר ,תונמאנּב טשינ העטשרעפ ךיא--|

 {תוליֿפר םּתס רעדָא ערה-ןושל טדערעג ,טרהיפרעפ ןעציצ |
 ,העוו ,העוו--:לשמ ךיודּב ןעדער וצ ןָא טּביױה עיטָאמ 'ר ןוא

 טלָאװעג טָאה סָאװ ,ךלמ ןּב ַא ןעזעוועג לָאמַא זיא סע ! עלערַאנ }

 -גיילַא םענייא ןענּופעג רע טָאה ,הנידמ רעד רַאפ סטוג ןעגנערּב
 ןא "ער-עגּפַא, טגנערּבעג ןיילַא םהיא טָאה סָאװ ,ןהוז ןעכיל
 רעמירָא ,רעטגידיילעּב ַא ,טלעוו רעד ןופ קעװַא זיא ךלמ ןּב רעד
 טפָא ךיז טגידיילעּב םילשמ עגיזָאדיד ןופ .רעטֿכַאלעגסױא ןוא
 טלעמרומ ,רעטכָאט סעיטָאמ 'ר טנעגעגעּב רע ןעוו ןוא על'היּבוט
 :לעדייא רע

 טהעטשרעפ ,ןעסיברעפ ױזַא סעּפע זיא ישעטַאט סָאװ ןוא--
 -סיוא ןעמוקעג םהיא זיא ץימע זַא ,רע טניימ יצ "על'חיבוט טשינ
 "שֹּב רעדָא רעזייה ענייז ןעמהענוצ ?סנעגעמרעפ ענייז ןעגניד
 טמהענ על'היבוט ,רעטֿכָאט טעיטָאמ 'ר ,ןיינ ? ןענַאּפש יד ןענע'לזג
 ףױא ןײלַא רענייא ,םותי ַא ןיא על'היבוט .טשינ םענייק יי
 ,יירעדיװ ןוא טלעוו רעד

 -עלָאסַארַאּפ םענעדייז םעניד ץטימ רַאש ַא טיג על'היבוט
 :טעשטּפעש ןוא ,ןערהָאפ ןיא טנהָאמרעד סָאװ ,דמַאז ןיא לֶצֿכ

 רע .ןייז טשינ רעגיה ןייק ייס-יוו-ייס טעװ על'היּבוט--
 ךיז לָאז ,ןײרַא טלעװ רעטייו רעד ןיא ןערהָאפקעװַא טעװ
 .ןעצרַאה םוצ ןעמהענ טשינ רעטֿכָאט . סעיטָאמ 'ר רונ

 ןוא טייק'מות' ןופ רעטרעװ ענעדישעּב עגיזָאדיד טָא
 ןעהיצ ןוא טימעג רהיא ףױא ענדָאמ ןעקריוו ןערהָאפקעװַא
 "יבר עגנוי סָאד ןהעז וצ טשינ רעקרַאטש ,רעקרַאטש ךָאנ רהיא
 ןוא טנַאילירּב םעד ןעגָארט וצ טשינ ,רעקרַאטש ,רעקרַאטש ,על
 .עצינש יד טימ בוטש רהיא ןעננעהרעפ וצ רהעמ ןוא רהעמ
 ,דנעה סעל'היבוט ןופ .ןעייר



 על'היבוט .ןוא רעטעֿפ רעד

 - .בוׂשי ןעטלַא םעד ןעזָאלרעֿפ = - /
 שש שש עה חד

 רעל ןעּביױהעגנָא לעֿכילעמַאּפ ,לעכילעמַאּפ טָאה לייוורעד
 ןוא ךעלקנעש ,ךעלּבלעװעג יד .ּבושי ןעטלַא ץפיוא ןערעוו וצ
 ןוא םױג יד ןופ ןעזעװעג-סנרפמ בור'ס ןעּבָאה סָאװ ,ךעלשיט
 -עמַאּפ ךיז ןעּבָאה ,עינלעשזרָאג רעד םורַא רעטייּברַא עטסָארּפ
 ןוא רעּביײװ ,רענעמ ענעּבילבעגרעּביא יד ןוא טֿכַאמרעפ לעֿכיל
 ילטע זיא רע סָאװ ,ן'ּבייל 'ר ןופ טרעהעג ןעּבָאה סָאװ ,רעדניק
 םינכש יד ןוא יד זַא ,ץראל-ץוח ןייק טרעדנַאװעגסױא לָאמ עֹּכ
 -עגפיוא ךיז ךיוא ,הרוּת ןענרעל ןוא גיהור םילשורי ןיא ןעציז
 ןיא סָאװ ,"דיוּבילארשיץרא, ןיא ךיז טצעזעגניירַא ,טמיור
 ןוא ןעסָאריּפַאּפ ןופ ךעלקרָאק ,טסימ טימ ןעפרָאװעּב גיּבייא
 ןעצרַאװש םעד ןיא ןעגױצעגקעװַא ןוא ,עקרָאֿפַאמ טימ טקעמש
 "וקעג לָאמנייא סע זיא ן'ּבייל 'ר ןעדנילּב ץטימ ךיוא ןוא .,םי
 -עװ ןעלהעצרעד ןוא ןעמוק לָאמ עכילטע ךָאנ .ףוס ַא וצ ןעמ
 יב ליפיזַא טנייװעג לָאמ עטצעל סָאד טָאה רע זַא ,םעד ןעג
 יֿפער ן'פיוא ןערָאװעג דנילּב םורעד זיא ןוא ,יברעמה-לתוּכ םעד
 רַאפ לכאמ ַא טציא רעסקָאּב זיא טרָאד זַא ,םעד ןעגעוו ןוא ,גיוא ןעט
 / רע .שבדו בלח ּתבז ץראי'נַא ויא ללכּב לארשייץרא זַא ןוא ןעגיצ
 ;לֿפ -עגפיוא טרָאד זיא סע :ונייהד ,ןומזּפ םעיינ ַא סעּפע טגנערּבעג טָאה
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 ,םיּתּבהילעּב ,"ןעטסינָאלָאק, טסייה סָאװ ,הרבח עיינ ַא ןעמוק
 םידבע ןוא רענטרעגנייו ,ןעלזייא-ליומ ןעּבָאה סָאװ ,סע טסייה
 טסייה ,רעטלעק ןעמ טקנירט טֿכַאניּב ןוא גָאטייּב זַא ןוא
 ןעלגנעה יד ןופ ןעמ טסע ןעּבױרט-ןיוו ןוא ,ןייו ,סע
 טימ ןעגיצ יד ןופ ןעמ טקנירט טרָאד ךלימ זַא ןוא ,ּבָארַא
 ןופ יא עגימורַא יד ןופ ןעטיטעּפַא יד .ןעדיינש וצ רעסעמ ַא
 -נָא ךיז ןענעז סע זַא ,טרעקַאלפוצ ױזַא ןערָאװעג תוישעמ יד טָא
 -טיור ,עטעפ ,עטלעכייּבעג ,םיּתּבה-ילעּב ענדָאמ םורַא ןוֿפ ןעמוקעג
 םוצ ּפעק יד טגעלעגנירַא ענדָאמ סעּפע ןעּבָאה ןוא עטקרַאקעג|
 טימ זיא סָאװ ,ןייו רעד טָא זיא .ךיז טגערפעגסיוא ןוא סעומש |

 ןוא ? רעטלעק םענעי ןופ ,יקַאט טרָאד ןופ המיתח רעטיור רעד
 יקַאט ןעמַאטש תוּכוס ןעגיטנייה ןופ םיגורתא עגידעקעמש יד יצ
 / ןיא רשע-השמח ןעגיטנייה ןופ רעסקָאּב רעד זַא ןוא טרָאד ןופ
 ?ךס ַא טרָאד טציא ןיא ןעגייפ יצ ןוא ? ןעטָארגעג יקַאט

 עטגידירפעּב ערעיײז ןעּבעגעג ייז טָאה ּבײל 'ר זַא ןוא
 ןוא ןעּפיל יד טימ ןעקשטָאמס ןעּבױהעגנָא ייז ןעּבָאה ,סרעפטנע
 ,טרָאד ןייז ןעלעוו ןיוש ןעטלָאװ ייז יװ ,ןעלסקַא יד טימ ןעהיצ
 ,ןעל'היבוט ןופ ןרעיוא יד ףיּוא טקריוועג סָאד טָאה סנעטסרהעמ
 -ידלארשי-ץרא ןופ ןעסינעג ןוא ןעקנירט ,ןעסע ךרוד טשינ רונ
 :טגערפעג ןוא טרעהעגנייא ,טרעהעגנייא ךיז טָאה על'היבוט .ןעג

 זיא לעמיה רעֿכלעװ ,ןעסיוו ןעלעוו טלָאװ ךיא ,ישרעטעפ--
 ?לארשייץרא ןופ רעד יצ ,רערעזנוא--רעיולּב

 ,רעגיד'לארשי-ץרא רעד : טרעפטנע ּבייל יִר
 : טגערפ על'היבוט
 רענעש ןעטֿכײל לעמיה ןיא ןערעטש עֿכלעװ ,,ישרעטעפ

 ?ענעי יצ ערעזנוא--דרע רעד רַאפ
 ,ענעי :טרעפטנע ּבייל 'ר
 :טגערפ על'היבוט

 -נירג רעד יװ ןירג ןענעז גרעּב יד זַא ,רעטעפ ,טגָאז'מ-- |
 ַא סעּפע זיא ןעקלָאװ רעד זַא ןוא טלעװ רעד ןיא טעמַאס רעטס
 זיא .ןעטנַאילירּב עדנעלַאפ ןענעז סנעגער יד זַא ןוא רענעדייז
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 ,ערורוד יירד |

 ןהעטש על'היבוט טּפיילּב ,ָאי טרעפטנע ּביײל !ר זַא ןוא
 -תימלוש ,ןעגיד'מירישה-ריש םעד ,לארשי-ץרא םעד ןיא ןעדנוצעגנו
 -עק ,ןענישַאמ סעיטָאמ 'ר טסעגרעפ רע .ןעגיד'תועינצ ןוא ןעגיי
 ןוא ןעסטֿכַאנוצ-תּבש יד טסעגרעפ רע ,ןעשנעמ ןוא רעֿכעּב ,ןעלס
 סעיטָאמ 'ר ןופ םינּפ סָאד וליפַא טסעגרעפ רע ,ןעכָאװ-טו;
 ױזַא ןוא .קעװַא ױזַא קעװַא ,קעװַא םהיא טהיצ סע ןוא רעטֿכָאט
 -קריוורעפ ןענעז תומולח סעל'היבוט סָאװ ,טונימ יד ןעמוקעג זיא
 -קעוו וד טרילוגער ,רעזייה לעסיּב סָאד טפיוקרעפ .ןערָאװעג טֿכיל
 רעד טָאה ,ןעמָאנ סעל'היבוט ףיוא תובוח-ילעּב יד ןופ ןעלס
  "וק ענירג לעסיּב סָאד ןָאהטעג ףיוא קַאּפ ַא ביל 'ר רעדנילּב
 "נָא ןוא ןעדנַאװעגטעּב ןוא ןענַאפ ענעשעמ ,ןערַאװָאמַאס ,סטרעפ
 רעד ןעװ ,גָאט םעד ןיא ,ןיירַא געוו ןיא ךיז ןעּביױלק ןעּביױהעג
 ,ןערהָאּפּבָא טפרַאדעג טָאה ,ּבײל 'ר ,טרָא םעד ףיוא רעטצעל
 דָארג זיא חומ רעד ןעװ ,געט יד ןופ רענייא ןעזעוועג זיא
 -טגנונפפָאה ןוא ןעֿכילנייּפ ,ןעגיד'לארשי-ץרא סעּפע טימ ןעמונרעפ
 לעמיה ןופ ןעלּפענ עױרג יד ןעסירעגֿכרוד טָאה ןוז יד .ןעלופ

 -רָאװרעפ ערהיא טימ דנעגעג עמירָא יד טֿכַארטעּב גירעיורט ןוא
 יד רעּביא ענעפרַאװעצ ,סעקשוּפ ערעל ,ריּפַאּפ רעקיטש ענעפ
 ערעווש ַא זיא טפול יד .רעדלעפ עטהייזעג ןוא עטרעקַאעג טשינ
 ןעפרָאװעגנײרַא ןערעװ סָאװ ,ךעלערעב יד טימ טקעמש ןוא
 ןערעיוז טימ ןוא ,רעגָאז-תוניק עגיד'באּב-העשּת ןופ דרעּב יד ןיא
 .עצרַאװש טימ ןעסיּברעפ ןוא רענלעז ןופ ןעקנורטעגסיוא ,סַאװק
 ךיז טָאה גָאט םעד ןיא דָארג .ךעלרעקוצ עגיליּב טימ ןוא ךעלרעק

 טשינ ךיז טָאה בושי סָאד .ןערהָאפ םוצ ןעמונרעפ זיוה סּבייל 'ר
 יקַאּבטױר עגידעקרעקטעפ יד ןעמוקעגנָא ךיז ןענעז סע .טרהירעג
 ,תוּכוס וצ םיגורתא ןעּביירשסיוא ךיז ןעסייהעג ןוא ךעלדוי עג
 "יופעּב ןעּבָאה לייט ַא .סעסיז ןוא סעטוג סעּפע םֹּתס ןוא ןייוו
 זיא יצ ,ןעּביירש ךיז ןעסייהעג ןוא םידידי ערעייז וצ ןעסורג ןעל
 טשינ ןעמ טרעּביפ ? גיהור *סעינָאלָאק, יד ןיא ןעּבעל סָאד טרָאד
 "מעק יד ןעפרַאװ ןוא ןעקירעשייה ןייק טשינ ןעהילפ ? קרַאטש

 יד ? געט עסייה יד ןיא רעטייר יד ךיז ןופ ּבָארַא טשינ ןעל
 = = ,קרַאטש ױזַא ןעזעװעג טרָאד זיא גנושַאררעּביא יד ןוא דיירפ
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 -עג ןוא ןעמוקעג ןעמ זיא דנעגעג רעצנַאג רעד ןופ טעּמּכ זַא
 יד ןוא דנעה יד טקערטשעגסיוא ןוא ןעקנורטעג ןֹוא ןעשנואוו
 | ,ןײרַא טייקטייוו רעד ןיא ןעגיוא

 "נילב םעד ןהעזעג ןעמ טָאה רעטעּפש העש עכילטע טימ
 עטצעל יד ןענוװַאדּבָא ןוא הרומ וצ ןהעטש ןעּבײל 'ר ןעד
 -עג ןוא ןעגנַאגעגסױא רע זיא ךָאנרעד ,תולג ן'רַאפ הרשע-הנומש
 טקעמשעג סעּפע טָאה סָאװ ,טוה ןעגידנור םעד ןָאהטנָא ךיז ןעמונ
 ןייז בילוצ אמּתסמ ,ןעּבױרטנייװ ןוא םיגורתא ןופ חיר ַא ,טימ
 םורַא ןופ ןעגעוו עדליװ יד ןיא טֿכַאנ טימ גָאט ןעהעגמורַא
 -עדישרעפ יד ןיא ןעפערטנָא ךיז טייקדנילּב ּבילוצ ןוא םילשורי
 עגױלַאה יד ,טַאלַאֿכ םענעסּפיר ןעטיירב םעד ,ןעסקיוועג ענ
 -נט רעד ןעסָאגעג גידנעטש ךיז טָאה סע רעֿכלעװ ןופ ,עקלויל
 טלהעצרעד טגנידעּבנוא טָאה סָאװ ןוא עלָאמס יװ ,קָאס רעלעק
 : טגָאזעג ןוא טרעֿכױררעּפ יז טָאה רער ,תולג ןופ

 ןענעגעזעג וצ ךיז טייצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא דניצַא ,ונ--
 ,םינֿכש עמורפ עטוג ,ךייא טימ

 ץְּביל 'ר טימ ןעּבָאה רענױאװמוױַא יד ,םינֿכש יד שטָאֿכ
 -ַאק עדליו ענייז רעּביא טוג טשינ טּבעלעג ןָא גידנעטש ןופ
 -נופ ,דנעגעג רעד ןיא טֿכַאמעגנָא תורצ ןעּבָאה סָאװ ,היק ןוא סעז

 רע'מינּפ עלַא סָאװ ,טונימ עטוג יד ןעמוקעג טציא זיא ןעגעווטסעד
 רַאפ ןעסקעּבעג ןעקַאּבעגסױא טָאה ןעמ .,ןערָאװעג ךייוו ןענעז
 ןוא ןעפנָארּב ןעסיז ךעלשעלפ .,ןירַא געוו ןיא דניזעגיזיוה ןייז
 שיילפ טרעֿכױרעג ןוא עינלעשזרָאג יד ןעּבעגעגטימ טָאה רעקיל
 "נעמ-ּבוטש יד טפערטעּגנָא סָאװ ,טרָאד ןופ טמַאטשעג ךיוא טָאה
 -נייא ענעדישרעפ טימ ןייז ןעמונרעפ ןעהעזעג ייז ןעמ טָאה ,ןעש
 טריטרָאסעגסױא ךיז טָאה עמַאמ יד .,ןעגנוקַאּפרעּפ ןוא ןעגנופיוק
 . רונ ןעגיוט סָאװ ,יד טקנעשעגקעװַא ןוא ךעלעקּפוק עיינ עלַא יד
 ןוא ךעלדנעּכ-רהָאה טפיוקעגנייא ןעּבָאה רעטֿכעט יד .תולג ץ'רַאפ
 "'היבוט .טרָאד טשינ ייז טגירק ןעמ סָאװ ,אמּתסמ יד ,ןעלדָאנ-רהָאה
 רעד ןיא ןעזעװעג זיא רע ,ןעזעועג טשינ ּבוטש ןיא זיא על
 : קעּפ ענדָאמ טפיקעגנייא ןוא עינלעשזרָאג רעד ןופ דנעגעג

 ףָאנרעד ,יי טקַאּפרעפ ,סעריו ןוא ןעלקריצ ,ךעלרעסעמ 8



 : ,תתורוד יירד |

 ,עלעטיה עטסערּפעגמײא עגעש סָאד רעֿפַאמלעטיה ןופ טזעלעגסיוא
 סָעד רעקָאט ןופ ןוא לעטָאּפַאק ענּבַארגז עגנַאל סָאד רעדיינש ןופ

 וצ ןעגנַאגעג לעֿפילעמַאּפ ךיז רע זיא ךָאנרעד ,ליכעלָאסַארַאּפ

 ןעֹמְׂשִעג זיא סע ןעו ןוא ,ּבושי ןופ ןעשנעמ יד טימ ןענעגעזעג

 ערָאלק יד ךרוד סעּפע רע טָאה ,ן'עיטָאמ טימ ךיז ןענעגעווצ וצ

 :טעשטּפעשעג ,עשעלדיימ ןיא טנהָאמרעד ןעּבָאה סָאװ ,ךעלדנהייצ

 .םותי על'היבוט סָאװ ,טייצ יד ןעמוקעג זיא סע ,עיטָאמ 'ר--

 סָאה עיטָאמ 'ר זַא ,תמא זיא סע .טרָא םעד ןופ קעװַא-טרהָאפ

 ןוא קעװַא-טיױהָאפ על'היבוט רעּבָא ,םידשה עטכעלש ליפ טַאהעג

 ,לארשייץרא ןיא ךיז רימ ןעלעוו ןהעז

 םהעיעגנָא ןוא ליטש ױװַא ןעועוועג ןענעז רעטרעוו יד

 .ט"הָאפ סָאװ ,לעדיימ ַא ןעדער סע טלָאװ סע יװ טקנוּפ ,טדערעג

 ." ,ןײרַא ל'רדו ןייז ןיא קעװַא רע זיא ךָאנרעד .ןיירַא געוו ןיא

 ןעזעװעג זיא ל'רדח עמהענעגנָא עניילק עגיזָאדסָאד טָא

 "רַא יד טנהָאמרעד ןעּבָאה סָאװ ,ןעיייועצינש ענדָאמ טימ ןעגנַאהעּב

 ןעועוועא ףוסילּכ-ףוס זיא סע עכלעוו ןיא ןוא ןּכשמ ןופ ןעטייּב

 ןיא סעפע .סַאטירַאמ טלַאטשעג עכילוליּב סָאד .ןעטֿפָאלּפעגנײא |

 טכַארּבעגנירַא על'היבוט טָאה יײרעלהָאמ ןוא יירעצינש רעדעי |

 'ר ןופ טלַאטשעג ןעכילדליּב ןיא טגזָאמרעד טָאה סע סָאװ ,סעּפע

 רעב ןוא טכַארטַעּב סע רע טָאה טציא ןוא רעטכָאט סעיטָאמ

 וי ,טרעיודעּב ןוא טֿכַארטעּב ,טרע

 סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ,ַאטירַאמ ןעמוקעגנָא זיא סע

 סנעדמערפ ַא ןעטערטוצרעּביא טירט ערהיא טגַאװעג ןעּבָאה סע

 ,טגימורַא סָאד גידנעטכַארטעּב ,ןוא ןעמוקעגניירַא זיא יז ,לעווש

 ט-- / '  ּבָארַא ןעגיוא יד טימ ןעּבילּבעג ןהעטש |

 : טקרעמעּב טָאה על'היבוט |

 ץלַא רעטייוו סָאװ ,ןעכָאװ עטצעל יד טצינשעג טָא ,ונ--

 .ףױא רַעּביא סע זָאל ךיא ,רעטֿכָא סעיטָאמ 'ר טסייוו .רעסעב

 = | | | //,דגעה ערהיא |

 - +טעשטּפעשעג ןוא ןעגיוושעג ,ןעגיוושעג טָאה ַאטירַאמ

 ןעּבײלג ָאד על'היבוט ךָאנ טעװ ןעל'מירמ ּבילוצ רעּבָא--

 79 | יגָאט רֶאּפ ַא רעדָא ךָאװ ַא ,שדוח ַא שטאב



 .םיוּבמסַאט

+ 
5 

 ;ליטש טרעפטנעעג טָאה על'היבוט

 -עגטעּב יד ,סטרעפוק יד : טקַאּפעג ןיוש ץלַא ןיינ .,ןיינ--

 ,טיירג ןיוש ןעהעטש דרעפ יד ןוא ןעטדנַאװ
 "ניב ,ןוא ןעּפיל יד ןעסיברעפ טָאה רעטֿכָאט סעיטָאמ יד

 "עג ױזַא טַאלג יז טָאה ,ךוטשיט ןופ ךעלזנערפ עטיור יד גידנעד

 | : טגָאז
 "וצסטעּפש עגנַאל ,ןײלַא לע'מירמ טּביילּב דניצַא ןוא--

 .על'היבוט ,יוא ,געט עגיד'הרוחש-הרמ ןוא ןעֿפָאװ עסיורג ,ןעטטֿפַאנ

 טייקלעדייא ןופ לעֿכײמש ַא טימ רעּבָא טָאה על'היבוט

 | : טקרעמעּב

 ןעוו ,געט עטוג ןעמוק ןעלעוו רָאג רשפא ,סייוו רעװ ןוא--

 טעװ רָאג רשפא ןוא ןעצֿכָאי ,ןעצפיז ןערעהפיוא טעװ ישעטַאט

 ..ירשפא .עֿבילהערפ ַא קירוצ ןערעו לע'מירמ
 -ַא טָאה על'היבוט רונ ,טדערעג טשינ עדייּב ןעּבָאה יז

 ןעּבעגעגקעװַא ןוא טלעקיוורעפ ,דנעװ יד ןופ ץלַא ןעמונעגּבָאר

 רעגידנעהעטש ,ןעגיוא יד ןיא ןערהערט טימ ,רעגירעיורט רעד סע

 ןענעז ןוא ןעמונעגנָא ךַאװש ןעיירעצינש יד טָאה סָאװ ,ַאטירַאמ
 טָאה על'היבוט ןוא דנעה ערהיא ןיא ןעגנעה ןעּבילּבעג םורעד |

80 

 | : ןעבעגעגוצ
 -הָאי עגנַאל ,עגנַאל וצ ןורּכז רעטוג ַא ןייז טעװ סָאד--

 טא יי א א א א א א א א ראה געט עטוג ןוא ןער

 .ןהעזעג ןעמ טָאה טֿכַאנרעפ םענעגיא םעד ןיא ךָאנ =

 ןוא ןעפיול םוצ ךיז טלייאעג ענדָאמ טָאה סָאװ ,ריוּב ַא ןעמוקנָא

 ,רעטרע עגידרענייטש יד ףיוא ןעמוקעג זיא יז ןעוו ,יקַאט םורעד

 . ןעסעזעג טרָאד ןענעז סע .ןעטסַאק-טסימ ַא יו ,טּפַאלקעג יז טָאה

 םּתס ןוא עשירעּפעלש ,עגיד'תולג יד טשינ ןיוש ,ןערישזַאסַאּפ

 סעּפע רונ ,רהָאי רָאּפ יד ןעּבעלּכָא טרָאד ןעליוו סָאװ ,ֿכלעזַא

 . ילקריוורעפ וצ טּבערטשעג ןעּבָאה סָאװ ,עגידלעקרעק-טעפ ענעי

 טָאה סע עֿכלעוו ןעגעוו ,עיצַאזינָאלָאק ןופ ןעקנַאדעג עיינ יד ןעֿכ

 יד ןענעז יקַאט םורעד ןוא .ּבײל רעדנילּב רעד טדערעג ױזַא

 טקעמשעג טָאה דױּב רעד ןיא ןוא רעטעפ ןעמוקעגסיוא דרעפ

 ןעסעזעגפיוא זיא דיױּב רעד ןיא .סינ ןוא ןייוו ,ןעצנַארעמָאּפ טימ



 9 ערורוד יירד

 ן'טימ על היבוט ייז ךָאנ ןוא דניזעגיזיוה ןייז טימ ּבייל 'ר טציא
 'ר .זָאנ רעד ףיא ךעלֿפעלירּב יד טימ ןוא לעמינּפ ןעלעדייא
 טימ זיא יז ,טרָאד ןעהעזעג טשינ ןעמ טָאה רעטכָאט סעיטָאמ
 ןעּבילּבעג ןעל'היבוט ןופ דנעה יד ןיא תונורֿכז עטקעטשעגנָא יד
 -עג ךיז לעכילעמַאּפ יז טָאה ךָאנרעד ,ריהט ןייז ייּב טזָאלרעּפ יװ
 "קעווַא ןעל'היבוט ןעהעזרעד טָאה יז ואוו ,םיוּב א רעטנוא טלעטש
 .ןערהָאּפ

 ץֿכײלּב עסיורג יד ,עליטש א ןעזעוועג זיא טֿכַאנ יד

 -עג טציא זיא ,הירפרעדניא ןופ ןענַאטשעג ךָאנ זיא סָאװ ,הנבל
 ןרעּפק סױרג ַא סעּפע יװ ,רעֿפילטײד ןוא רעסערג ןערָאװ
 ערעייז ןוא רערעדנַאװ ןעגנילשנייא ןופ טלהעצרעפ סָאװ ,םינּפ
 ,לעטדניוו ַא ןעגָארטעג ךיז לעמיה ןעטייוו ןופ טָאה סע .ןעדיוּב
 ןעפראוועּב ןופ ךעלערעּב יד טימ רעקרַאטש טקעמשעג טָאה סָאװ
 טֿכַאנייּב .ןּברוח ַא ןעגָאלקעּב ןיא טנהָאמרעד ןוא תוניק ייּב דרעּב
 טזָאלרעּפ יװ ,ּבָארַא ּפָאק ץטימ ןעגנַאגעג קירוצ ַאטירַאמ זיא
 ןופ ןערָאװעגנָא לייורעד יז טָאה ,גידנעהעג ,ןוא ,ןעמעוו ןופ
 .ןעל'היבוט טימ ןעמַאזװצ תונורֿכז סעל'היבוט דנעה ערהיא

 יװ ךיז ןעּבָאה ,ּבוטש רעד וצ רעטנעהָאנ גידנעמוק סעּפע
 / רעטרעװ יד לױמ רהיא ןופ טרעלָאקעגסױרַא

 ישעטַאט טשינ גידלוש טשינ אמּתסמ זיא ןירעד ,ןיינ---
 ןיא גידלוש .םורַא ָאד טלעװ עצנַאג יד טשינ ,ישעמַאמ טשינ

 ,קילג סל'מירמ .,.רונ אמּתסמ



 ,המקנ סנעטַאט םעד
 צו

 "נעמ-עינלעשזרָאג יד ייּב סָאװ ,רהָאי ןיא טייצ א ןַאהרַאּפ

 ייװצ ענעי ןענעז סָאד .טיטעּפַא"שיילפ רעד ףייר טרעװ ןעש

 רעמיּב יד ןופ רעטעלּב יד ןעװ ןַאד ,ירשּת ןוא לולא םישדח

 "ַאװצ תופוע ןוא היפ עפייר יד ןוא טּפשמ סטָאג רַאּפ ןרעטיצ

 טשינ ,ּבָארַא ּפעק יד טימ סעּפע ןעהעג ןעשנעמ יד טימ ןעמ

 "היפ גידניז .ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא ענעסױטשעגנָא ,ענעדירפוצ

 רהעמ ךָאנ רונ ,טָאג רַאפ גינעטרעטנוא ,ןעשנעמ יד ךיז ןעל

 ןייז טסע ןעמ ןוא סקָאַא ןעמ טֿכעש ,גידריווקרעמ ןוא ,תופוע יד

 טַאלג רונ ,הואּת-שיילפ רעסיורג רעד ּבילוצ טשינ סע זיא ,שיײלּפ

 סע זיא ,טעליוקעג טרעוו ןהוה ַא .ןעגינייר וצ טימרעד דניז ױזַא

 ךיז ױזַא טַאלג רונ ,טיטעּפַאשיײלפ ןעדליו םעד ּבילוצ טשינ

 .ייילפ יד ןוא סיױרג ױזַא טרָאד זיא דניז יד ןוא ,ןעשַאוװעצנייר

 .ןעסעגעג ױזַא ןערעװ ןעש
 "נָאלּב וצ תופוע ןוא היפ יד ןָאעּבױה טייצ רענעי ןיא

 "אקפנ ןייק טשינ .ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא ןעֿפירק ןוא ןעשזד

 -ָאנש יד טימ ןָא ךיז ןעסיוטש ייז ,ןהוה ןייד ,ןהוה ןיימ ,הנימ

 ,סניײאצלַא סע זיא ,סע טסייה ,ייס-יוו-ייס ,ןעלגילפ יד טימ ,ןעלּב

 רימ ןעלעװ ייס'יווייס ,ןעהעג רימ ואו ןוא ןעסע רימ סָאװ 22



 װ .גרורוד  יירד

 |  ןאהרַאפ .ןעטָארּבױלַאז סעיטָאמ 'ר ןופ טירט יד יב ןעגיל
 "םימי עשירעסע-שיילפ יד ףרוד-טהעג סָאװ ,ךַאז ןייא רעּבָא

 -עג טיהעג זיא סָאװ ,ּביױט - עסייוו עגיצנייא'נָא זיא וָאד .םיבוכ

 ןרעמוז ריפ .רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר ןופ הנותח רעד וַאפ ןערָאװ

 "נעפ רהיא םורַא טריצַאּפשמורַא בױט יד טָאה ןרעטניוו ריפ ןוא

 ,עטצעל יד ףױא הפוח רעד רַאפ רהיא ףױא טרַאװעג ,רעטס

 ןעמוקנײרַא טעװ ,ּבױט עסייוו יד ,יז ןעו ,געט-לעדיימ עטצעל

 ,טבעלרעד טשיג היכז יד טָאה ןוא ךיוי רענרעדלָאג רהיא ןיא

 ךַאז ַא סעּפע ןעּבילּבעג זיא יז סָאװ ,טַאהעג סָאד רונ טָאה ןוא

 ,הליחמו החילס ןופ
 'ר טָאה ,ןעלַאפעג זיא גנונפַאה עסיורג ןייז זַא ,ןהעזרעד

 רע .טגידיילעב ןוא דמערפ ענדָאמ סעּפע טלהיפעג ךיז עיטָאמ

 ףָאלש ןוא ריצַאּפש רהיא וצ ,ןעטימעגסיוא רעטֿכָאט ןייז טָאה

 ירַא ויא סע סָאװ ,טרהעקרעפ .טרעמיקעג טשינ ךיז רע טָאה

 ףױא סנעש סעּפע טּפעלקעגנָא טָאה גָאט רעד ןוא גָאט ַא רעב

 סיר א ןעזעװעג םהיא סע זיא ,הדיחי-תּב ןייז ןופ ןעקַאב יד

 ,טֿכַאנײב טעּפש טדערעג טפָא רע טָאה ּבייװ ןטימ .ץרַאה ןיא

 ןעּבָאה סע ןעֿכלעװ ןופ ,ליױק ץפיוא ךיוה טנייוועג ןוא טדערעג
 ,ּבוטש ס'ַאטירַאמ ןופ ןעניוש יד טלעסיורטעג ךיז

 החילס ןעטעּב ,סיפ ענייז וצ ןעלַאפ שטָאֿכ יז לָאז--
 יצעג ּבוטש סעיטָאמ 'ר טָאה--,תונּתמ ענייז ןעקישּבָא ,הליחמו

 .תורוד ענייז ןופ םויק ץפיוא תונמחר ןוא גנוגידיילעפ ןופ טרעט

 ךַאװש ,טגידיילעפ רעטֿפָאט סעיטָאמ 'ר סעּפע ןעּבָאה רעטרעוװ יד

 -רעפ רעד ןופ דָארג ןוא רעדילג ערהיא טרעווילגרעפ ןוא טכַאמעג

 טשיג ַאטירַאמ סעּפע טָאה סנעטַאט םעד ןרָאצ ןוא טייקטרעווילג

 -רעד עסױרג טימ טקוקעג רונ יז טָאה ,ןָאהט וצ סָאװ טסואוועג

 .רהעמ טשינ ןוא ןיירַא ּכוטש סנעטַאט ןיא ןעגיוא ענעקַארש

 -לוש יד ןוא הענכה יד טשינ טלהיפ רעטֿכַאט ןייז זַא ,ןהעזרעד

 יד ,ןעטֿכעש יז ןעמ לָאז : ןעליופעּב לָאמנייא רֶע טָאה ,טייקגיד

 ! ביֹוט
 ןעמ ןעוו ,טונימ יד טּפיױהרעּביא ,הרושּב עגיזָאדיד טָאה -

 58 ןיא גנורעדורוצ עגדַאמ ַא טגנערּבעג ,ןעטֿכַאשעג ּבױט יד טַאה



 .םיֹוֿבטסַאמ ;
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 ןוא ןעקַאּב יד טּפינקעג ליטשירעד ןיא עיסָאס טָאה סע .ּבוטש
 סָאד טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,עקשעלַאי .ןעטלַאהעברעפ טנייוועג
 רעד ױזַא טציא םהיא ןהעזעג ןוא סעיטָאמ םינּפ עֿכילהערפ

 ,דניק ַא .יוװ ,ןעגיוא יד ןעּבירעג טָאה ,ןעגָאלש
 טרעטיצעג ענדָאמ סעּפע ןעבָאה עמַאמ יד ןוא עידָאד

 יַאמ ,לעמיה םוצ ןעגיוא יד טימ ןעּבױהעג ןוא טעּבמעג יד טימ
 שינ ךיז וצ טסַאג ןייק ןוא ןעדמערפ ןייק טָאה ןיײלַא עיט
 רעד וצ ןעסעגעג טשינ ,טעּפש טגעװַאדעג טָאה רע ,טזָאלעגוצ
 טציא ןיֹוש םהיא ןעבָאה סָאװ ,ןעטפעשעג יד טזָאלרעּפ ןוא טייצ
 ,גירעּביא ןעהעזעגסיוא

 טָאװ סע .להיפעג םענדָאמ ַא ןיא טּבעלעג טָאה ַאטירַאמ
 ףױא טָאה סָאװ ,דױּב רעד ךָאנ טּפַאשקנעּב א טשרעהעּב רהיא
 ןוא עטנעהָאנ יד רַאֿפ הּפרח א .ןעל'היבוט ןעמונעגוצ גידנעטש
 רַאפ ןוא ןעטַאט ן'רַאפ טײקגיטפַאהמעש ַא סעּפע ןוא ,עטייוו
 "יד ןעהערדנײרַא ןעסייהעג טָאה יז סָאװ ,םעד ףיוא ןילַא ךיז
 .עלייבר ןעגגוי ןופ םינּפ ן'רַאפ ןעּפמָאל

 םעד ןעגעג ךיק רעד ןיא ַאטירַאמ טָאה טֿכַאניּב טעּפש
 צ טימ ףוע'נַא ןופ ןעטָאש ַא טקרעמעּב לעּפמעל ןעגידנעגעק
 טולב שירפ ןופ ףמַאד א ןעגָאלשעג טָאה סע ,לעגילפ עטײרּפש
 ןיט יד טֿכַאמרעפ לענש טָאה יז ,ןרעדעפ עטקילפעג שירפ ןוא
 ,ץרַאה ן'רַאפ ךיז טּפַאכעגנָא ןוא

 ןרהיא ןיא רעקרַאטש טּפַאלקעג טָאה טולּב ןופ חיר רעד
 וענעטכָאשעג רעד ןופ טסנעּפשעג סָאד ןוא רעֿכעלדָאנ עטרַאצ
 לע .ץַאטירַאמ וצ טקילּבעגנײרַא ערַאּפש רעד ךרוד טָאה ּביוט
 ?עלױקעג סעּפע זיא טימרעד זַא ,טכַאדעגסױא רהיא ךיז טָאה
 והיא ןופ ןוא ןעּבעל רהיא ןופ ןיילַא רהיא ןיא ןערָאװעג
 ,דלושנוא

 ועדיוו ןעּבָאה יױזַא--- ,קילג סעל'מירמ ןיא ןיא סָאד --
 /  ,קילג סעל'מירמ ןיא-- ,ןעּפיל ערהיא טעשטּפעשעג



 + ךילשּת וצ הנשה-שאר

 "ייצ עינלעשזרָאג רעד םורַא הנשה-שאר ןופ לעמיה רעד

 סָאװ ,טימרעד ןעלמיה עגידעֿכָאװ ערעדנַא ןופ סיוא ךיז טנע;

 טקעװ רע ,טרהעקרעפ ,רונ ,החמש ןוא גנַאזעג וצ טשינ טפור רֶו

 -עיורט םעד ןופ ןעפורעג .ןעשנעמ ייּג סעגיד'ארומ ,סעליטש סעפו
 קעװַא טֿכַאנרעפ ךיז ייז ןעזָאל ,הירפרעדניא רפוש-לוק .ןעגיי

 עגידלעמרומ ,עגידנעריצַאּפש ,ךלערעסַאװ ןוא סעקוועזדַאס יד וּנ

 ןעּבָאה רעדניק סדניק ןוא רעדניק עניימ סָאװ ,דניז יד , : ךיז וצ
 .ןרעסַאװ .עפיט יד ןיא ןעלַאּפ ןעלָאז ,רהָאי-ייה ,טָאג ,ןָאהטענ
 "עּב"טיור יד ןופ ,ערה-ןיע ןייק ,דניז יד .ןוא * .ןעדנורגּבָא יד ןיא

 "יש ייז ןוא ליפוזַא סעּפע טרָאד ןענעז עגיגיוא-יולב ,עגידלעק
 . .רעסַאװ ןיא ױזַא ךיז ןעט

 -ָאמ 'ר ןהעג ןהעזעג ןעטייװ ןופ טרָאד ןעמ טָאה יױַא

 ,לעֿכײט ןעטלעגנעלשעג ןעפיט ןופ גערּב םייב רעטֿפָאט סעיט

 ענעגייא טימ ךיז רַאפ יװ ,ןילַא ענייא רונ ,עלַא ןעשיווצ טשינ

 -לימ ַא ןעזעועג זיא טֿכַאנרעּפ רעד .ּתוטרח ענעגייא ןוא דניז
 | טעיטָאמ 'ר טנהָאמרעד טָאה ןוז עטהילגוצ עטיור יד ןוא רעד

 ןיא טרעגירע סעּפע רָאנ ,דניז ערהיא ןיא רונ טשינ הדיחי-תּב
 א .סעדנערהעקקירוצ טשיג לָאמניק ,סענערהָאפעגקעװַא ,סעטייוז



 םיו מב סט ס ַא מ ,ד

 'עג ,ךיז רעטנוא קילּב א ןעפרָאװעג לָאמ עלַא טָאה לע'מירמ
 ןוא ןעגיוא עטרעיורטרעפ עיולּב יד וצ לעֿכיט עסייוו סָאד טּפַאכ

 ןוא טצעזעג ךיז טָאה ןוז יד .רעטייו ,רעטייוו טֿכײלשעג ךיז
 סָאװ ,הנבל עלעה יד ןעמונרעפ טָאה ןעטֿכײל םוצ טרָא רהיא
 ירַאמ ןעזעו עדנעשזדנָאלּב עגיצנייא סָאד ןעזיוועּב סעּפע טָאה
 ןָאהטעג געלרעפ ַא וויטקניטסניא סעּפע יז טָאה לָאמ סָאד .סַאט
 ץעגרע רעסַאװ םעד ןופ ,טרעטיצעגּבָא ןוא ץרַאה םוצ דנַאה יד
 סָאד ןעזעוועג זיא סָאד .םינּפ ַא ןעּביױהפיוא ךיז ןעּבױהעגנָא טָאה
 -נוא ךיז ייּב ןעהעזעג טָאה יז סעֿכלעװ ,עלייּבר ןעגנוי ןופ םינּפ
 -ָאמ 'ר ,העז, :טנהָאמעג טָאה םינּפ סָאד ןוא ,לעגנַאהרָאפ ן'רעט
 ןעטלַאהעג טשינ טָאה סע ןעדייּב זנוא ןופ רעװ ,רעטֿכָאט טעיט
 ייּב ןיצ'יּבר עגנוי ַא ןעזעוועג ךָאד טסלָאװ וד .גָאזוצ ןעסיורג ןופ
 עשיעּבר ןיא ךיז טלעקיװעג ןערהָאי ,ןערהָאי .ּבוטש ןיא זנוא
 ַא !?עיטָאמ טנייה ןיא סָאװ ? ױזַא ןוא ,ןעדלָאג ןיא ,ןעלטנַאמ
 ַא ןהֶא שנעמ ַא ,טרָאװ ןעֿכָארּבעג ַא טימ שנעמ ַא ,הריבע-לעּב
 ןעפינקרעפ טשינ ןיוש םהיא טעװ סָאװ ,גנור םעד ןהָא ןוא ןוחטּב
 סױרַא קור ַא טונימ רעד ןיא ךיז טָאה סע ."החּפשמ רעשיניּבר ַא וצ
 סָאד ןעזעװעג זיא סָאד .םינּפ א רעסַאװ םענעגייא ןופ ןָאהטעג
 סעיטָאמ 'ר, : טנהָאמרעד רהיא טָאה סָאד .סעל'היבוט טינּפ עלעדייא
 םינּפ עשידליּב סָאד טצינשעג יֹװַא ךָאנ טָאה רעװ ,הדיחי"תּב
 ןייד ןופ ןערָאװעג טגידיילעּב ױזַא ךָאנ זיא רעװ ןוא ! סנייד

 ,?ןעלַאפרעפ ץלַא זיא ,רעטכָאט סעיטָאמ 'ר ,דניצַא ? ןעטַאט
 רַאפ לעכיט ן'טימ טונימ ַא ןעּבילּבעג ןהעטש זיא ַאטירַאמ = |

 -עוועג טלָאװ טוג זַא ,טֿכַאדעגסױא רהיא ךיז טָאה סע .ןעגיוא יד

 - -ָאװעג זיא טימעג רהחיא .ןעמעוו רַאּפ ןענייווסיוא טציא ךיז ןעז
 ןעשיווצ טעשודנַאלּבעג טָאה קנַאדעג רהיא ןוא ןעגָאלשרעד ןער
 טלהיפעג ךיז טָאה יז עֿכלעוו רַאפ ,ןעטלַאטשעג עֿכילניײּפ .ייווצ
 | ,גידלוש

 ,ןירַא טייקטייװ רעד ןיא קעװַא זיא ַאטירַאמ רעטייוו סָאװ
 דנעגעג רעד רעּביא טײרּפשעג טֿכַאנ יד ְךיִז טָאה רהעמ ץלַא

 ,רהיא רַאפ ךעל'מינּפ עדייּב טבעוװשעג ןעּבָאה רעק וַאטש ץלַא ןוא = |
 יב רונ ,טרָא ןייק ףיוא ןענַאטשעג טשינ ןענעז ךעל'מינּפ יד וא 6



 ;,?מורוד ירד

 עג גנולצולט ךיז טָאה ייז רעציא ןוא קירוצ ןוא ןיה ךיז ןעגָאװ

 יװ טָאה סָאװ ,ענעטֿכָאשעג ַא ,ענעגנַאהעג א ,ּבױט עסייוו יד ןעהעז

 ריד ןיּב ךיא, :על'יּבר ןעגנוי ןופ לוק-תב ַא טימ טרעפטנעעגּבָא

 ! ןוא טלעװ רעד ףיוא טשינ ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר ,לחומ טשינ

 | ךיז טָאה לוקיתב םעד ךָאנ ןוא *.ןעטלעו ערעדנַא ףיוא טשינ

 | רהָאי 35, :סעגירעיורט ַא ןוא סרעליטש ַא לוק-תּב ַא ךָאנ טרעהעג

 .=!עיטָאמ 'ר ,םילבה לבה ,קנַאדעג ַא טּבעוװעג ,םידַאּפ ַא טניּפשצג
 2 יחה = ז* + ששי"
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 האב 06 2 ב 24 י
 = רעוא יא א

 י

 +ךורּברעּביא רעד
 טאש - טאַקע ר

 א

 ןיא סעּפע זיא עילידיא רעשידוי רעד ןופ ןעּבעל םעד ןיא

 סע ואװ ,דליש ן'פיוא .גנורעטשוצ ַא ןעמוקעג גָאט םענעש ןייא

 םעד ןופ זיוה-ןעפנָארּב סָאד , :טצירקעגסיוא ןעזעוועג רעהירפ זיא

 רעלדָא ןעשיסור ןעצרַאװש א ןהעזעג טציא ןעמ טָאה ,"םעד ןוא

 ".רעמונ םעד ןוא םעד רעטנוא דָאװַאז יניוװ, :טפירשּפיוא ץ'טימ

 יו ןוא ץלַא סָאד ןערָאװעג טונימ ןייא טימ זיא טלעטשעגּבָא

 ןעּבילּבעג ןעגיל זיא רעטומ עגיד'הרוחש-הרמ עטּפעשרעינַא סעּפע

 ןוא רעסעפ ,רעשעלפ ענעכָארּבוצ ערהיא טימ דנעגעג עצנַאג יד

 =נָא ךיז ןענעז סָאד טָאטשנָא ןוא ,לעמיה םוצ סנעּפַאצ ענרעּפוק

 קעו ןופ ?סעקשטַאזָאק, ערעייז טימ ?סעקשויטַאּב, ענעי ןעמוקעג

 -עג ןעּבָאה סָאװ ,דנַאל-ןופצ ןעגידנעיינש ןופ ,דניה עגידנערעיוא ןוא

 עֿכילנהע סָאד טַאהעג טשינ ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעסיּבעג ןוא ןעסיר

 ןעּבױהעגנָא טָאה סנעמיוק יד ןופ .םיּתּבה-ילעּב ערעייז ןופ םינּפ

 טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,ךיור רעטֿכידעג רעצרַאװש ַא ןעגָאלש
 יד .רעזעלג יד ףױא ןעקנורטעג טרעוו סָאװ ,ןעפנַארּב ןעגיליּב
 -רוט ַא יו ןעטַארק טימ טלעטשרעפ ןערָאװעג ןענעז רעטסנעפ
 ןעסַאלּב םענעי טימ ןיירַא טָכַאנ רעד ןיא ןעגָאלשעג ןוא עמ

 ז.

 9| רעליטשַא ךרֹוד סעּפע טהעג סע ןעֿפלעװ ןופ ,עירטקעלע ןופ ןייש



8 
56 
 ,םיוּבטסַאפ

 טָאה ,רעגייז ַא טֿכַא ,הירפרעדניא עלַא ,רעדילג יד ךרוד רעדיוש
 -ָאקָאל ןעדליו ַא ןופ .יװ ,ףייפ רעגנַאל רעװָאסַאּב ַא טרעהעג ךיז
 -ױפ יד טימ "סעקשויטַאּב , יד ןעמוקעגנָא ךיז ןענעז סע .וויטָאמ
 "ידנעגניז ,ךעלדרעּב עטעמשָאקוצ טימ ןוא סענעשעק יד ןיא ןעטס
  ףעטנוא ,לעמיה םוצ סיפ יד טימ עגידנעּביױה ןוא עגידנעשזריה ,עג
 -יוו ףייפ רעד טָאה טֿכַאנרעפ עלַא .רבח ןופ םינּפ ןעגעג ןוא ךיז
 ןעפָאלוצ ךיז ןענעז סע ןוא לַאנגיס ןעגיד'הנושמ ןייז טלָאהרעד
 -עג רונ זיא'ס רעוו ,דניה גידנעציײרנָא ,"סעקשויטַאּב , ענעגייא יד
 -עגּבָא החמש רעד ןופ זיא בושי עכילהערפ עטלַא סָאד | .ןעגעקטנַא יז ןעמעק
 -םימי יד ןערָאװעג טרעווילגרעפ טרָאד ןענעז סעּפע .ןעּברָאטש
 ,עֿכיילּב ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ןעשנעמ יד ,געט עטוג ןוא םיבוט

 :טגערפעג ןוא רעגניפ יד ןופ לעגענ יד ךיז ןעסיּבעג ,עסַאלּב -
 ענידנעטש ַא רעדַא הרזג עגילייוטייצ ַא רונ סע זיא--

 /  {תוינערוּפ
 | .ןעזעוועג זיא רעפטנע רעד ןוא
 ןייק ףיוא טשינ טיוּבעג ןערעוו ןעֿכַאז עֿכלעזַא ,עלערַאנ--

 -רעפ יװ זיא בושי עטלַא סָאד .תמא רעד זיא סָאד--.גָאט ןייא
 -ןייא ,עגיצנייא ןענעז רעֿכוז-הסנרּפ יד ןוא ןערָאװעג טרעטסניפ
 ,ןענַאד ןופ ןעטערטעגּבָא עגיצ

 -זיה עטלַא יד ןָאהטעג לעסיורט ַא סע טָאה סנעטסרהעמ
 ךיור ןעדמערפ ןופ ןעּפַאלק ץ'רעטנוא .ן'עיטָאמ 'ר ןופ טײקֿכיל
 דלודעג ןופ סָאמ עדעי ןערָאװעגנָא עיטָאמ 'ר טָאה ערַאּפ ןוא
 ,ןעגידנערעפ ףרַאד ןעמ סָאװ ,יד וצ ּוליפַא ןוא תונוּבשח וצ
 טָאה ,םייח רעטעפ רעד ,רערהיפנָא-טּפױה ןייז ןוא ןערידיווקיל
 יד טפיוקרעפ ,סקיב םעד טגעלעגקעװַא גידנעטש ףיוא לָאמנייא
 .דניה יד ןעּבירטעגקעװַא ןוא דרעפ

 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ"ּבוטש יד ןענעז טפָא ץנַאג ,טּפָא
 םענדָאמ ןפיוא ןוא רעלדָא ןעצרַאװש ן'פיוא ןעקוק טלעטשעג בור'ס
 ןופ ןעסיּבוצ ,ּבוטש ןיא ןעמוקעגנײרַא ,ןעגנילק ןוא ןעּפַאלק
 ןיא ךיז טלעקיװעג ןעגָאלשעג רעדָא ,ןעּבירטעג רעדָא ,דניה

 ;טצכערקעגּבָארַא ןוא ןעטעב יד ףיוא ךיז טגעלוצ ,ןעיירד 2



 + ץלורוד יירד

 זי ימ ןעּבָאה סָאװ !ןָאהט וצ ָאד וימ ןעּבָאה סָאװ רעּבָא--
 - -יטש ַא סעפע ָאד ךָאנ טָאה עיטָאמ 'ר ,אלימ ?ןעציז וצ ָאד טציא
 6 ? רימ ? רימ רעּבָא ,ןעגעמרעפ .לעק

 ןוא לעמוט ןהָא ,עגיליײװגנַאל ןערָאװעג ןענעז געט יד
 .עיינ יד ןופ טרָא סָאד ןעוָאלרעפ וצ רעכיג סָאװ ןעגיוצעג
 י | ,םינֿכש

 ּוצ ןהעגנײרַא ןעקשעלַאי ןעהעזעג לָאמנייא ןעמ טָאה יױװַא
 לעּב ןופ דנעה יד ןעשוקּבָא ,ןענעכערפיונוצ ךיז ליטש ן'עיטָאמ

 ַאּפ וצ ןעּבױהנָא ןוא ליטש ךיז ןענייוועצ ,עט'תיּבה-לעּב ןוא תיבה |
 עידָאד טָאה םהיא ךָאנ דלַאּב .םיצפח טימ ךעלטסעק ייווצ ענייז ןעק
 טימ רעמיצ סעיטָאמ 'ר ןופ ןעמוקעגסױרַא ,טנעכערוצ ךיז ךיוא
 םוצ ךיז ןעמונעג ןוא ּבָאּב יו ןערהערט טימ ןוא ליומ ןעּפָאנַא
 -עּמַאק רענעױרטש רעד ןעגעלעג זיא סע ואו ,ןעטסַאק םענירג
 סָאד ןוא ןעלערק ענעניטשרוּב לעטניב סָאד ,הנותח רעד ןופ שויל
 ץעקטָאמ .ןעסָאלשרעפ ןוא טקַאּפרעּפ סָאד טָאה יז ,ל'מלצ ענעדלָאג
 טנָאקעג ןיוש טָאה רע לייוו ןוא ןענַאד ןופ קעווא ןעגיוצעג סע טָאה
 זיא סָאװ ,ן'עיסָאס ייּב ןעטעבעגנייא ךיז רע טָאה ,ןעטָאנ לעסיּב ַא
 -ילּכ יד טימ ןערהָאפטימ ןעזָאל וצ ,זיױה סעיטָאמ ןיא ןעּבילּברעפ
 ,טייצ ערעגנעל ַא ףיוא ןיירַא טדָאטש ןיא םירמז

 עלַא יד טָא ןענעז ,ןערהערט ןוא רעיורט טימ טיילגעּב
 -ץגֿפָאנ .בושי ןעטלַא ןופ ןערהָשפעגקעװַא לָאמנייא ןעשנעמ עטוג
 ,דניה-ןעטרַאֿכ עטרַאדעגסױא ןיױש ייווצ יד יז ךָאנ ןענעז ןעפָאל
 ,תיבה-לעּב רעייז ןופ ןערעװ ןעּביױטעגסױרַא רעייז ּבילוצ סָאװ
 ,טכַאנ א ָאד ןעפָאלשענּבָא םוטעמוא : טסעג ןערָאװעג ייז ןענעז
 ןייק טלהיפעג טשינ ןױש יקַאט םעד ּבילוצ ןוא טכַאנ ַא טרָאד
 יז ןעּבָאה דניה יד טָא .תיּבה-לעּב םוש ןייק וצ טייקנעדנוּבעגוצ
 ענייא ךָאנ ןעֿכַאמ ןעשנעמ יִד זַא ,הנוּכ רעד טימ טיילגעּב טציא
 ןענעז ייז .עינלעשזרָאג רעד םורַא סעזייר-דנור עגיטסול יד ןופ
 -ילעּב יד טע'פנח'עג ,ןעגנורּפשעג ,דרעפ יִד רַאפ רעהירפ ןעּפָאלעג
 יד זַא ,גידנעהעז רונ ,דרעפ יד ןופ סעטיּפָאק יד טקעלעג ,םיּתּבה
 03 ןהעטש יז ןענעז ,ןעגעו עדמערפ רעּביא קעװַא טעשודנָאלּב רהופ



 רעהַא ןוא ןיהַא ּפעק יד םימ טהערדעג ,עגיטעמוא ןעּבילּבעג -

 .ןירַא טלעװ סטָאג ןיא עטגידיילעּב קעװַא ןוא

 -רעּביא ,ןעשנעמ עדמערפ ןופ ןערהָאפּבָא ,עגיזָאדסָאד טָא

 סעיטָאמ 'ר טּפַאכעגמורַא טָאה סע סָאװ ,טיײקטסוּפ יד טּפױה

 -דעטש ןעטנעהָאנ ןיא דשח ןעליטש ַא ןעפורעגסורַא טָאה - ,בוטש

 | טָארקנַאּב זיא עיטָאמ זַא ,,ש לעט +

 =, יצר = אר =



 ןוא .ש לעטדעטש סָאו

 .לעטאדעסדערפ שלַאא 22 .ע/ 8 טי =
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 -רָאג רעד ןופ 5 ליימ ַא ןעגעלעג זיא ,ש לעטדעטש סָאד 7

 -לעוו ןיא ,ךעלטדעטש ענעי ןופ ענייא ןעזעוועג זיא סָאד 'עינלעשז

 -סיורג ּבלַאה רעד ןופ טֿכיל סָאד ןָאהטעג ּפַאלק ַא ןיוש טָאה'ס עב

 טשינ טרָאפ סע זיא טדָאטש עסיורג ןייק רונ .טלעוו רעשיטדָאטש

 -ַאטשעג קרַאּפ-טדָאטש ןעּבעג טרָאד ,רעגייטש ַא ,זיא סע .ןעזעוועג-

 "מָאּפ ַא ןופ שינעּבײלּברעּביאינַא סעּפע יװ ,ןעלייז טימ זיוה ַא ןענ

 "נַא ,רָאטַאנרעּבוג רעד טרָאד טָאה טניואוועג .סָאלש ןעשירודַאּפ

 עשידוי ןופ רעּבָאהּביל א ,סעפילש טימ לַארענעג רעטנידעגסיוא

 ,ןעפנָארּב ןעגיד'חסּפ ןוא שיפ עטכָאקעג עסיז ,ס'מימחר-אלמ-לא

 וצ טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,םַאלעיד םינשזַאװ ָאּפ קינלַאשטַאנ ַא

 זיא רעטייװ ,סעקינוװָאנישט 8 ,קינזיצקַא'נַא ,ןקרוּפ-םוקי ןעגָאז
 סָאװ ,לעסעק א ,רעשעל-רעייפ רַאפ רעסעפ טימ קרַאמ ַא ןענַאטשעג
 ,ךעלּביטש-םידיסח 2 ;רעסַאװ-הוקמ טימ טקעמשעג גידנעטש טָאה
 ַא ןוא תוריגּפ ןוא תולבנ רַאפ זױה ַא ,זיוה-רערהעקנעמיוק ַא
 ,זיוה-הקדצ

 ןייק טשינ רעניואוונייא ןעזעוועג ןענעז ןעשנעמ טשער יד
 יד ןיא ךעלעקעטש טימ טושּפ ןעשנעמ טסייה'ס ,תוכָאלמ-ילעּב
 95 ןוא לעדעסיטדָאטש ןיא טֿכָאנ טימ גָאט ךיז ןעהערד סָאװ ,דנעה
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 םּתֹס רעדָא ,טָארקנַאּב ַא ,עיצַאטיציל ַא ואוו-ץעגרע סיוא ןעקוק
 -דעטש עגיזָאדסָאד טָא .טסנידרעפ טנעצָארּפ 10 ףיֹוא טפעשעג ַא
 טגָאמרעּפ טשינ רעּבָא טָאה ןעשנעמ עליטש ענייז טימ לעט

 -ערגַא סעּפע ןעױרטנָא ןענָאק רהיא לָאז ןעמ סָאװ ,ןָאזרעּפ ןייא
 סע טָאה ןעמ ןוא טנעצָארּפ ןעגיד'השקישינ ַא ףיוא לַאטיּפַאק ןרעס

 טסייה ,טרָאד ןעגיל סע לָאז ,ןעיטָאמ 'ר ױזַא טַאלג טּפָאטשעגנָא
 רעטרעדנוה ַא ןעלהעפסיוא טעװ סע זַא ,ליו סע גנַאל יװ ,סע

 ,עיזַאנמיג רעדָא עיטנעּפ רעד ןיא רעטֿכָאט ַא רַאפ ןעלהָאצעּב וצ ..-- !
 -רָאװטנַארעפ ןענעז ,טשינ ןעוו .ן'עיטָאמ 'ר וצ ןיירַא ןעמ טגנירּפש = |

 -עג גיהור זיא'מ ,השק'שינ ,ןוא .ןענישַאמ רע-.נ עסיורג יד ךילט
 סעיטָאמ 'ר ןופ טָאה'מ זַא ,טָאג טקנַאדעג רונ טָאה'מ ,ןעפָאלש
 סע טָאה ,ןעיטָאמ 'ר טפערטעּבנָא סע סָאװ .טרהירעג טשינ עסַאק

 -רעפ עשידוי יד טרָאד ןעגיל יז ןעלָאז, ,טרַאעג טשינ ךיוא םהיא
 דנעה יד טימ ןָאהט ךַאמ ַא סעּפע רע טגעלפ--,"רימ ייּב סנעגעמ

 סיוװכ ,רעּבָא ןעּבָאה טרָאד ןופ רענהָאמ ןהעצפופ ןהעצ יד ,רעֿכיז

 ןָאק סע סָאװ ,ןוּבשח ַא טֿכַאמעג ךיז גידנעטש ,סָאװרַאפ טשינ

 ןעּבָאה יז .עינלעשזרָאג רעד ןיא עלעציּפ סעדעי ןעפערטנָא |

 ןיא גידנעהעטש ,ןוא סופ זיּב ּפָאק ןופ טנעֿפערעּב גידנעטש םהיא

 ,טגָאמרעפ רע סָאװ ,דיירק טימ םהיא גידנענעֿכערעּב ,לעטרעג-דָאס

 -'שינע :עציײלּפ רעד ןיא ּפַאלק ַא ןעּבעגעג גידנעטש ךיז ןעמ טָאה

 עכלעזַא ."ריד רַאפ ןוא רימ רַאפ ןעיַאטס טעװ סע ,השק

 ןעמוקנירַא טגעלפ סע ןעוו ,ןעֿכַאמ ךרעינַא יז ןעגעלפ .תונובשח

 טָאה רע סָאװ ,האולה א ףיוא רָאטקעריד-ןהַאּב רעשיטדָאטש רעד

 טימ ַאינשירַאּב ענשטינַארגַאז ַאק סעּפע רַאפ דלעג טגרָאּבעגסױא

 ןעמוקעגסיוא ףוס-לכ'ףוס זיא סע ןעֿכלעװ ןוא ,"ןעגיוא עיולּב

 ןיא רהָאיייינ ךָאנ סעינרעּבוג עֿכילרעניא יד ןיא ןערהָאפוצקעװַא

 .רעטופ ַא ...ןהָא טסערפ עטסערג עמַאס יד
 "ר זַא ,גנַאלק ַא טזָאלעגסױרַא טָאה'מ ןעוו ,גָאט םעד ןיא

 ,ןעפורעג סע ןעּבָאה ייז יװ ,"ןערָאװעג טוג טשינ זיא, ן'עיטָאמ

 "נַאג ן'טימ ןיהַא טזָאלעגקעװַא לעטדעטש עצנַאג סָאד ךיז טָאה

 טעװערוגשעג ,לעדייא טדערעג ןעמ טָאה טשרעוצ ,טעּפמיא ןעצ

 וצ ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה רעּבָא רעטעּפש .יורפ ַא יװ ,ןעּפיל יד 6



 4 תרורוד  יירד

 טקַאהעג טָאה'מ ,ןעטסיופ יד ,סנעקעטש ענרענייב יד ןעגעוועּב
 ןעגנַאהרָאפ יד ןעסירעג ןוא סיפ יד טימ טעּפוטעג ,שיט ןיא
 -סיוא לייוורעד ןעּבָאה החּפשמ ןייז ןוא עיטָאמ 'ּר רעמירָא רעד
 ךייו ןענַאטשעג זיא ןעמ .ןָאק רענייא רונ סָאװ טימ טלהָאצעג
 : ךיז ןעטעּבעג ןוא טגידיילעּב

 'טעוו ּבוטש סעיטָאמ 'ר ,טלעמוטעג טשינ ,ןעסירעג טשינ-- |
 רעטעטש .ןעלדנַאהעּב ךילטנערָא ןעמעלַא ,ןעלהָאצעּב ןעמעלַא
 -נָאלּפרעפ ןענעז תונוּבשח יד זַא ,טקרעמעּב ןעמ טָאה רעּבָא

 יד ןופ ןעּבעל ןיא ןוא טרעהעגפיוא טָאה ןעלהָאצ סָאד ,טרעט

 .מייקגיהורנוא ענדָאמ ַא ןערָאװעג זיא רעלהָאצסיוא
 םענעי ןופ ףליה יד ןעמוקעג ץינוצ זיא לַאפ ַאזַא ןיא

 טקנעדעג רשפא ,לעטַאדעסדערּפ שולַאצ--רעּבעג-הצע ןעשיטדָאטש

 טָאה ,טּבעלעג טָאה רהיא ואוו ,לעטדעטש םעד ןיא ?םהיא רהיא

 .גידנעטש סעדוס ןוא ןעטכירעג ןופ ןערַאולוק יד ןעשיווצ ךיז

 טֿכװעג גידנעטש ךייא טָאה סָאװ ,לעדנױשרַאּפ ַא טהערדעגמורַא

 -עג זיא סָאד 1 והטפיואינַא רעדָא הצע'נַא טימ ןייז וצ גיפליהעּב

 רענעֿבוט רעטקַאהעג ַא ןיא ,88 רהָאי א ןופ שנעמ ַא ןעועװ

 -עפָאטנַאּפ ענבַארגז ןוא ןעזיוה עגנַאל ;עלעטיה לָאמש ַא ,עטָאּפַאק

 ןוא גינעונעסיוא ווָאנָאקַאזדָאװס םעד טנָאקעג טָאה סָאװ ,ךעל

 סקעדָאק ןעשינָאעלָאּפַאנ .ןיא .ףַארגַארַאּפ ןעגיצנייא ןעדעי טקנעדעג

 -י .ןרעדנואוועּב םוצ

 ןעסעצָארּפ ןיא תוצע ןעּבעג טנָאקעג רע טָאה ךילֿכעזטּפױה

 -עט ןעצנַאג םעד טקנעדעג ,רעגייטש ַא ,טָאה רע .עטוט ןופ

 רַאפ האוצ רהיא ןוא .ג עט'צירפ רעטלַא רעד ןופ טנעמַאטס

 ײנַאג םעד .גינעונעסיוא ףיוא ןהיז עקסיַאטלוה ןעּביז ערהיא

 "רעייז ןוא .צ ןַאּפ ףּתוש ןייז וצ .ז ןַאּפ ןופ טפירשרעציא ןעצ
 ןוא ןעסּפעש ,היק עטר דנעזױט ייווצ יד ןענעוו גנואיושנָא

 סָאװ ,םידעפ ענעטלַאהעּברעפ יד טָא .טױט ןֿכָאנ סעקילָארק

 טָאה ,רערעטנָאלּפפױא ןעטוג ַא סעּפע יז ןעפרַאד טוט ץןכָאנ

 טימ ןוא טײקרָאלק אזַא טימ ןעּפַאטוצנָא ואוו טסואוועג שולַאצ

 | .טרעדנואוורעפ ןעטַאקָאװדַא ׁשזַא טָאה'ס זַא ,חּכ

 97 ,שולַאצ רעטמיױרּבעּב-דרָאּב רעקניניילק רעגיזָאדרעד טָא



 .םיוּבטסַאמ

 םהיא זָאה ,רעגלָאק ןיא טעילוטעגנייא גידנעטש זיא לעּפעק ןייז סָאװ

 טמַאטשעג ןיילַא טָאה ,עלערעּב גיטומטוג ַא וצ טֿכַאמעג ךילנהע

 ןיא רהָאי רָאפ ַא טּבעלעגּבָא טָאה ןוא רעגרָאּבסױא הרבח ענעי ןופ

 . ןינע רעד םהיא זיא .ןעלהָאצוצסיוא ףיוא תואולה עקסעשטינווָאנישט !

 .,שרעדנַא סעּפע וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ןערָאװעג גילייוגנַאל

 .יסעּפרט עדנערעדנַאװ ,עדנעזײרֿכרוד טימ ןעלדנַאה וצ : ונייהד

 ָאד ןוש ןענַעז ןעסילוק יד ןוא טיזיװקער רעד זַא ,ןהעזרעד

 יגײרַא גידנעטש זיא ,ןעזיילוצסיוא יז סָאװרַאפ ָאטשינ זיא סע ןוא

 טימ ,ןעגיוא עגידעפיול טימ ,טסירק א ,רָאטקעריד רעד ןעמוקעג

 ןעפיילש יד ףיא ןערעדָא עיױלּב טימ ןוא ּטָאק ץפיוא ךילּפ ַא

 טימ ןיטסירק עקנַאלש ַא ,ענָאדַאמירּפ ןייז ןופ גנוטיילגעּב ןיא

 ינַאּפ עלָאמש טימ ךעלעקעז עסייוו ןוא ןעגיוא עטּברַאפעג עסיורג

 רעד ןופ גידנעטישסיוא זעװרעג ,ןוא ,סיפ יד ףיוא סעקלעּפָאט

 טרעװ סע עכלעו ףיוא ,ןעשיפַא עגיּברַאפ לעסיּב סָאד ענעשעק

 טדערעג ,רעפלעהטימ ענייז ןוא רָאטקעריד רעד טמהירעג דליוו

 | . ךילפעה-טגערעגפיוא
 וימ .השקּב ַא ךייא וצ ָאד ןעּבָאה רימ ,רעה רעגידענג--

 ןעזיּפ ןופ טרילָארטסַאג ,ןערעילָארטסַאג עדנערהָאּפרוד ןענעז

 עּבלַאה ַא ןעמונעגּבָא ,ּפוטרעטיימורט זיּב זירַאּפ ןופ ,םײכַאנָאמ זיּב

 . טימ ,ןעדַאלעג גָאטימ וצ ןײלַא זנוא טָאה .מ ןירעזייק יד .טלעוו

 םעד ןוא םהור רעזנוא ןעגָארט ןעגנוטייצ יד ,ןעפרָאװעּב ןעמולּב

 "געש רהיא טימ טלעוו יד טמהענ סָאװ ,עט'רבח רֶשֹד טָא ןופ םהור

 ךייא ןופ ןערעדָאפ רימ ,ןעּבױא ,ןעטנוא ,טרָאד ,ָאד ,רוצקּב .טייה

 לעקיטש ַא ןעפָארטעג זנוא טָאה ,טהעז רהיא יו . ,הבוט עניילק ַא

 געוו ן'פיוא זנוא טָאה בנג ַא .ןעּבױא ,ןעטנוא ,טרָאד ,ָאד קילגנוא

 -יילק ַא רימ ןעטעּב םורעד ןוא ןעשָארג ןעטצעל ן'זיּב טביורעּב

 ,טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג ףיוא רעטרעדנוה 2 ַא ,ףליה-טימ ענ

 ןענָאק רימ ןוא ,ןעדָאּב ןעגידמַאז ַא ףױא רימ ןעּביילב טסנָאז

 ןעטנוא ,טרָאד ,ָאד גנולעטשרָאפ עטשרע יד ןעּבעג טשינ

 סטנָאז ,גָאט רעד יװ רעֿכיז סָאד רימ ןעלעוו ןעצעגּבָא ןוא ,ןעּבױא

 ,סטוג סָאדלַא ןוא ןעניורק יד ,ןעדרעווש יד רימ ןענ'נּכשמ'רעפ

 ,סיוא ךיוא ךיז ןעוהט ייז ,לעטיה סָאד קעװַא-טגעל שולַאצ 4:
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 , ערורוד יירד

 טריזָאּפ ןוא סָאריּפַאּפ ןעגנַאל ַא טרעכיוררעפ ענָאדַאמירּפ יד
 -טּביױה ןוא טגיהורעּב ,ךייוו טרעוװ רָאטקעריד רעד ,"ןעמרַאק  השעמ
 -ָאדַאמירּפ ןייז ןופ ןעטּפַאשנעגיײא 'עגידלַאװעג יד ןעמהיר וצ ןָא
 "יב וצ ןָא ךיז ייז ןעסיג ןַאד .עגינעק ייּב גלָאפרע רהיא ןוא ענ
 -טּבױה ןעמ ןוא ןיפַארג םענירג סעשולַאצ ןופ ןייוו טור ךעלעס
 . טימ ךיז טסיגוצ שולַאצ זיּב ,גנַאל ױזַא ןעמיטש יד ןעריּבורּפ ןָא
 ;טגָאז רע ןֹוא ןעמַאזוצ יז

 ,עטגנַאלרעפ סָאד רהיא טָאה ָאד ,ךַאז רעד ןופ ץרוק--
 ןוא תיּבה-לעּב ךיא רעװ ןָא טנייה ןופ זַא ,גנידעב םעד טימ רונ
 ,ןיירַא ּבוטש ןיא ךיילג רימ וצ ןעהעג ןהַאּב רעד ןופ ןעֿכַאז יד

 -קיוו ךיז ּבוטש סעשולַאצ ןיא ןעמ טהעז סנעגרָאמוצ ףיוא
 "נָא ענעדישרעפ ןוא ןעדרעװש ,ןעשנעמ עטיור ,סעטֿכַאלּפ ןעל
 -וקוצ טֿכַאנרַאפ םוצ .ןעפרואווסיוא ןוא םידש ,םיקיזמ ןופ ןעסטֿפעוהט
 ןָא-טּבױה ןעמ ןוא ץנעט ןופ ,רָאֿכ ןופ רעפלעהטימ יד ךיוא ךיז ןעמ
 סיױרַא לייוורעד ןעסייר ןוא ,ןעצנַאט ,ןעגניז ףיוא סעּבָארּפ ןעֿכַאמ
 ,יײז ןעגעז גירעגנוה יװַא ,ךיק ןיא פעט עסייה סעשולַאצ ןופ
 שולַאצ ןוא ,רעטַאעט ןיא קעװַא עלַא ןיוש ןעהעג ,טעּפש ,טֿכַאנרַאּפ
 ייֵס ,ףיוקרעפ-ןעטעליּב ןיא ייס ןיירַא דנַאה ןיא גוגדרָא יד טמהענ
 / ??ןעטסילָאר, עגיילק יד ןעלהָאצסױא םייּב ייס ןוא רוזירפ ןיא

 יד ןעוו סָאװ ,ןייז טשינ רעדנואוו ןייק םורעד ךייא לָאז
 סעשולַאצ ןיא גידנעטש טּביילּב ,טדָאטש יד ןעזָאלרעּפ ןערָאיטקַא
 ערעדנַא ןוא סעטֿכַאלּפ ,ןעסקיב ,ןעדרעוװש לעסיּב סָאד ץיזעּב
 .:ונייהד ,ןעכ;ו עלופטרעוו ךָאנ ןעּבילּב םעדרעסיוא ,םיצפח
 טמוק רע ןעװ ,ןעסואעפרַא ןוֿפ םידגּב יד ,דיילק סעקלַאה
 טמוק סנעטלעז ,סנעטלעז .םידנּבױאַאימ סעשוט ןוא םנהיג ןיא
 -רעפ ייז ןערעוװ סנעטסרהעמ רונ ,ןעזיילסיוא רָאטקעריד רעד ייז
 ןוא טזָאלעגרעדנַאנופ עּפורט יד טרעו ףוס-לּכ-ףוס םורָאװ ,ןעלַאפ
 -רעד .רע'מינּפ יד ךיז ןעּפַארדוצ רָאטקעריד ן'טימ ןעטסילָאר יד
 סעּפע רַאפ טייצ-םירוּפ וצ רעדיילק יד ץינוצ ןעמוק יקַאט רַאפ
 סױרַאךעקיש סָאװ ,?הלּכ -תסנכה, רעדָא ?תמה-תאולה, הרבח ַא
 יז ןערעװ רעטניו ןץטימ ןיא ױזַא ןוא .רעליּפש-םירוּפ ערעייז
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 'ניקרעטסעווש רעדָא תולּכ סעשולַאצ ןעמוק לָאמלייט ַא .ןערעיל
 ןָא ךיז ןערירדוּפ ןוא דיילק "סעקלַאה, סיוא ןעגרָאּב ןוא רעד
 ןענעז סיױרג ױזַא .ןעטערטוצוצ טשינ--ױזַא ןָא ךיז ןעזָאלּב ןוא -

 | ' ,ךיז ייּב ייֵז

 ,טרעידעג גנַאל טשינ ךיוא רחסמ רעגיזָאדרעד טָאה
 טָאה רע ןוא ןערָאװעג גילײװגנַאל ךיוא םהיא זיא ןינע רעד ןעד
 ךיז טָאה רהיא ןעװ ,ונייהד ,סרעסעּב סעּפע וצ ןעמונעג ךיז
 רע זיא ,ןעגעמרעפ ַא ױזַא רעדָא קעטנָאיַאמ ַא טימ טריסעצָארּפ
 ןעטלַאהעגסיױא ךייא טָאה רע ,ףּתוש ַא רַאפ ךייא וצ ןענַאטשעגוצ רוג
 ףוס רעד .סוירַאטַאנ ןוא דוס ן'רַאפ ןעטסָאק טימ ,ןעמעלַא טימ
 ךייא טָאה עמַאמ יד יװ קעװַא טנעז רהיא זַא ,ןעּבילּבעג זיא
 -לעװ ןעּבענ ,זיוה רעדנוזעּב ַא ןיא טניואוועג טָאה רע .ןעפַאשעּב
 "ןָאזָאו ןוא רעמױּבעשרַאק עֿכילטע ןענַאטשעג ןענעז סע ןעֿכ
 דנעוו יד .קערַא ןוא רעקיל טימ טקעמשעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעמולּב
 ןעזעװעג זיא רישעג סָאד ,טיור ףיוא טריטעּפַאט ןעזעוועג ןענעז
 ייהט ףיוא ןעלָאש עשינָאּפַאי עניילק ,רַאװָאמַאס רעלוט רעסיורג ַא
 ןופ ענעמונרעפ ,קַאינָאק ףיױא ךעלזעלג"קיטנַא ענעפילשעג ןוא
 יא טעּב ןעטעּברעפ-גיד'נתח ןעגיצנייא  ןייז ייּב .עיצַאטיציל ַא
 -ןעפ םייּב ןוא ןעגיוא ענירג טימ ,גידעּבעל ךָאנ רעגיט ַא ןעגעלעג
 םיוק רונ טָאה סָאװ ,ָאנינַאיּפ עטפיורשוצ ַא ןענַאטשעג זיא רעטס
 טימ ןעגנַאזעג רעטַאעט יד ןופ ןעסלַאװ עניילק יד טקיוּפעגסױא
 | ,קירוצ ןערהָאי ןוא םישדח

 ןמלַאנַא ךָאנ וצרעד ןוא דיסח רענענָאהטעגסױא'נַא גידנעייז
 רעד טימ ןוא גנוריצ ליפ טגָאמרעפ רע טָאה ,רעּביײװ יירד ךָאנ
 רעד ןופ ןעירפ יד רַאפ טריטנעזערפ יװ סעּפע רע טָאה גנוריצ
 ןוא ּבוטש ןייז ןיא טרישזַאל ןעּבָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג רערעסעּב
 זיא סָאד .ןערעילַאװַאק ערעסעּב יד וצ ץשולַאצ טנעֿכערעגוצ
 רערעגילק , רעד ןופ טקנוּפ-לעטימ רעד ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ןעזעוועג
 ןעמוקנעמַאװצ טרָאד ךיז ןעגעלפ סע .ש ליטדעטִש ןיא "דנעגוי
 ַא ,סעקטענורּב עשידוי ןופ רעּבָאהּביל ַא ,טנעדוטס רעשילױּפ ַא
 עטיירּב טימ עמַאד ַא סעּפק ןוא .רערהעל רעּבױט ַא ,טנַאקיזומ

 -עג ןוא ןעגיולפייג זיא סַײװ ,ןָאהטעגנָא ןעטיור ןיא רעֿכעלדזָאנ 0
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 ַא יװ ןעשיװַאלק יד רעּביא רעגניפ ץּבָארג יד טימ טעוועקירג

 טסעג יד טָא .ןעזעועג ייז ןענעז יקנילפ יוזא ,דרעפ-המהלמ

 ןעמ ןעװ ,ןעטייצ יד ןיא טקנוּפ ןעמוקעגנָא בור'ס ךיז ןענע

 טגָאלקעג רעדָא תונעּת ַא טסַאפעג ,להוש ןיא טנעװַאדעג טאז

 ,טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ,טלעבמיצעג טָאה'מ ןוא ןּברוח ן'פיוא
 .ןעּביױהַעג ךיז טָאה עגָאלדָאּפ יד זַא

 .טַאהעג טשינ דלעג ןייק שולַאצ ױזַא טָאה ןץעיטָאמ 'ר יב

 טָאה ךָאד ,סנעטייװ ןופ עינלעשזרָאג רעד טימ טּבעלעג טָאה רע

 ,טייקגיניילק רעדעי ןופ ,עלעפיירש ןעדעי ןופ סעּפע טסואוועג רע

 ,ןעמיוק ןופ טיירּב ןוא גנעל יד טסואוועג ,רעגייטש ַא ,טָאה רע

 יד ,עינלעשזרַצג רעד םורַא ןעטיײּברַא סָאװ ,ןעשנעמ להָאצ יד

 ןעטיה סָאװ ,דניה להָאצ יד וליפַא ,דרעפ ןוא רענעגעוו .להָאצ

 -עטש ַא יװ ,יונעג טסואוועג רע טָאה ץלַא סָאד .עינלעשזרָאג יד

 ןעּבָאה עלַא ןעֿכלעװ ,שולַאצ רעליטש רעגיזָאדרעד טָא .רעהעזנעד

 -עג טָאה רע סָאװ ,ליומ םענעש ן'רעּביא לעטַאדעסדערּפ ןעפורעג

 -רענייּב ןטימ ןעמוקעגניירַא לָאמנייא זיא ,ןעיורפ וצ בור'ס טַאה

 טימ ןוא ןעמהענ טּפָא טגעלפ רע סעֿכלעװ ,עלעקעטש םענ

 "עג ,ססוג ַא וצ רָאטקָאד ַא יװ ,ןעגרָאמטוג ןעמירַאװ ןעֿכײװ ַא

 | : טעשטּפעש
 טֿכעלש ױזַא טשינ ךָאנ זיא סע ,עיטָאמ 'ר ,השק-שינ--

 "יה רעד ןוא רעּביא טשינ ךָאנ ךיז טרהעק טלעוו יד ,ךייא טימ -

 -ילעּב .טייז רעקניל רעד ףיוא רעּביא טשינ ךיוא ךיז טהערד לעמ

 .!טַאװעלּפַאנ ? סעקנושַארטס ? תובוח
 יד טָאה--} שנעמ רעטוג ,סע רהיא טגָאז סָאװ ןעגעקטנַא--

 .-עג ,טשימוצ יװ ,ןעגנַאגעגמורַא טציא זיא סָאװ ,ההּפשמ עצנַאג
 ,ץשולַאצ ףיוא ןעקילּב עֿכיײװ טימ טקוק

 -עג ךייא ןיּב ,ערעיײט עניימ ,ךיא סָאװ ,םעד ןעגעקטנַא--
 ָאטשינ זיא ףליה ןייק זַא ,ןעשנעמ ןעגָאז סע .ףליה וצ ןעמוק

 -ַאנ !ַאּב .טשינ ןעפלעה םירױטקָאד ןייק ןוא טלעװ רעד ףיוא
 סָאד ןוא תומה-ךָאלמ ןייק טשינ זיא שיט רענירג רעד .ןעטייקשיר

 101 רעטוג ץנַאג ַא ךיא ןיּב ,סנעגירעּביא ,רעּב ןייק טשינ ךיוא טֿכירעג
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 ַא רעטומ ַא יװ ןעמתעגניא תובוח-ילעּב ערעייֵא לעװ ןוא שנעמ
 | ,דניק

 עצנַאג יד ךיז טָאה ,רעטרעוו עגידלערעּפ יד טרעהרעד
 םייח רעטעפ רעד .,ץ'שולַאצ ןופ טייז רעד וצ ןעגיוּבעגוצ ּבוטש
 ענדָאמ ןוא ןעטניה ףיױא דנעה יד טימ ןהעטש ןעּבילבעג זיא
 -ָאה עמַאמ יד ןוא עמהומ יד ,לעדרעּב סעשולַאצ טֿכַארטעּב ךייוו
 יד טפָא ןעֿכַאמ סע יװ ,ענימ ַאוַא טֿכַאמעג ןוא טצפיזעג ןעּב
 "וג וצ ייז טגָאז רָאטקָאד רעד ןעװ ,ןעקנערק רעייז ייּב רעּביײװ
 ןילַא עיטָאמ ןוא ,ןעקנערק רעייז רַאפ סעדנעטסיירט ןוא סעט
 ךיז טגערפעג ןוא רעטרעװ ענייז ןעגנולשעג ענדָאמ סעּפע טָאה
 | ; שידניק
 .? סיורג ױזַא טשינ ןעד רהַאפעג יד זיא ? תמא ,סָאד זיא-- :
 ?דנעה עניימ ןיא ךָאנ ןענעז סנעגעמרעפ עניימ ןוא

 ןעיירשעג ןופ טלעסיורטוצ .ַאטירַאמ ןעמוקעגוצ ויא סל
 ןיא ןעסעגרעפ רעטכָאט ןוא עטַאט רעד ןעּבָאה ,ןעיירעלדיז ןוא
 רונ טדערעג ךיז ןעשיווצ ןעּבָאה ייז .זגורּב ןעֿכילרעניא רעייז
 ַא ,ןעגַארפ-טונימ טרהירעּב סע סָאװ ,ןעֿבכַאז .עֿכלעזַא ןופ בור'ס
 *ןעפָא ןעהעטש סָאװ ,רעטֿכײל יד טימ ןעמ טוהט סָאװ; ,רעגייטש
 -הּכונח םעד, רעדָא "ןעטלַאהעּב סנעשיק יד ףרַאד ןעמ, רעדָא
 טקוקעגנָא ןעּבָאה ץַאטירַאמ ייּב ןעגיוא יד ."ןעגָארטקעװַא מָאל
 לעכיימש ןוא טייקגיטליגכיילג רענדָאמ ַא סעּפע טימ ךיילג ןעדעי
 ,ּבטש סנעטַאט םעד ןעפלעהטימ טנָאקעג ןעּבָאה סָאװ ,יד רַאפ
 טָאה ,םענעמוקעגנָא םעיינ ןופ ןעגָאזוצ עטוג יד גידנערעהרעד ןוא
 :טגָאזעגנײױַא טייז ַא ןופ סעּפע יז

 .סנעגעמרעפ סעיטָאמ 'ר סיוא טציא ןעהעז ןעש ,ָאי ,ונ--
 -נָא ,טגידלושרעפ ךס ַא ךיז טָאה ןעמ זַא ,ץימע שטָאֿכ טגָאז סע
 .גייא ןייק טלהָאצעגסױרַא טשינ ,סנעגעמרעפ עֿכילשנעמ ןעגיוצעג
 ..,ןעקילפ ַארַאס ,ןעסייר ַארַאס ,ךַא .רעדלעג עטגעלעג

 ױצ בלַאה ,רעטָאּפ םוצ ּבלַאה רעטרעוו יד טדערעג טָאה יז
 ,רעשיטדָאטש-סױױג ַא טדער סע יװ ,ענימ רעד טימ רעטומ רעד
 ,לעּביטש שיפרָאד םירָא ןיילק ַא ןיא ןעלַאפעגנירַא זיא סָאװ

 -טימ ןעקעוו טלָאװעג טייז ַא ןופ לָאמ עטשרע סָאד טציא טָאה יז 2
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 -ֿפעלײק ַא זיא יז סָאװ ,טימרעד .טײקמַאזקרעמפיוא ןוא .לחיפעג
 ,טנַאילירּב ַא טקנעשעגקעװַא טָאה יז סָאװ ,טימרעד ,הדיחי-תּב עגיד
 דליּב ַא ןערָאװעג טצינשעג זיא םינּפ רהיא ןופ סָאװ ,טימרעד
 "וג עסייוו יד ןעטֿכָאשעג המקנ סיוא טָאה ןעמ סָאװ טימועד ןוא
 ,..ּביֹוט עט

 -ייא יד טלעטשעגנָא שולַאצ טָאה ,ן'ַאטירַאמ גידנעהעזרעד
 ןייז ןערעדליש וצ ןעּביֹוהעגנָא ןוא םינּפ ןייז ןופ סענימ עטסלעד
 ,ךָאנרעד .ןעֿכַאז עטוג םּתס ןוא ןעטנַאילירּב ,דלָאג ףיוא תוניבמ
 -סױרַא רע טָאה ,ןעהעגקעװַא םייּב ןעטלַאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו
 טקיוּפעגנָא ,סָאלש ןעטדנוזעג ן'טימ עקשוּפ ענרעּבליז יד ןעמונעג
 : ליטש ץנַאג ןעּבעגעגוצ ןוא טרעֿבױררעּפ ,סָאריּפַאּפ ַא

 ,טפירשרעטנוא עניילק ַא עיטָאמ ןעּבעג זומ וצרעד רעּבָא--
 ,העטשרעפ ךיא יװ ,ןעטפעשעג יד ןערילוגער רימ געמ ךיא זַא
 ,יירשעג רעיז ךיוא ןוא תובוח--תובוח יד ןעּבײלּב שרעדנַא
 - .גימיטשנייא ּפעק יד טימ טלעקָאשעגוצ ןעּבָאה עלַא ןעֿכלעוו ףיוא
 ןופ ךיור סעמעטָא עטצעל יד ןעזָאלּבעגסױא שולַאצ טָאה ךָאנרעד
 .יטדָאטשסױרגייד סע ןעוהט סע יװ ,ענימ רעד טימ ןעּפיל ןעטייז יד
 ןעדנעהעטשנעּבענ םעד ןעצעשגנירג סָאװ ,ןעגני עלואו עש
 : ןעּבעגעגוצ ןוא לעקרָאק- ןעסָאריּפַאּפ סָאד ןעפרָאװעגקעװַא

 | .ןהעז ךָאנ ךיז ןעלעווי רימ רונ--
 עג ןוא ךיז טנעגעװצ ,עלעקעטש סָאד ןעמונעג טָאה רע

 .ןוא קילּב םענעטלַאהעּברעפ םענדָאמ ַא סעּפע ץַאטירַאמ טקנעש
 .קעװַא זיא

 טפלעה יד ןוא ,ןעצעז םייב ןעטלַאהעג ךיז טָאה ןוז יד
 סולפגיײאיטֿפיל רהיא ןיוש טָאה ןוז יד רעכלעוו ףיוא ,לעמיה
 ײױט ןעיולּב םענדָאמ ַא סעּפע ךיז ןופ טקישעג טָאה ,ןערָאװעגנָא

 ןעכלעװ ןופ ,ּבושי ןעטלַא ןופ רעזייה יד טליהעגנייא ןוא ןַאמ |
 סעּפע "װ ,ךיז רעטנוא טלעֿכײמשעג ןוא ןעגנַאגעג זיא שולַאצ
 ייז יװ ;טֿכודעגסױא ךיז טָאה סע .רעדניק ערהיא עמַאמ עיירט ַא!

 "נייא טעװ זנוא ךיוא { שולַאצ ,ךיוא זנוא וצ, :רעזייה יד ןעגָאו
 צ"ןעטסיופ ענייד ןופ טּפַארק יד ןעמהענ

 105 יי = בו שן =



 / .ןַאלּפ ןייז

 -רעּבליז ייוצ ןעהעזעג ןעמ טָאה םורַא געט עֿכילטע ןיא

 "עג יד גידנעטֿכַארטעּב ,לעֿכילעמַאּפ ןהעג ןעשנעמ עגידלעקעטשי

 טָאה ,ּפָאק םענרעּבליז ַא טימ ,רעטסעפ ַא ,ןעקעטש ןייא ,סעדייב

 "עגנָא ןוא דנַאװ רעד ףיוא ןעכייצ א סעּפע טֿפַאמעג לָאמ סעדעי

 עטייווצ סָאד .קָאטש-ץיּפש ןטימ לעגיצ עטסעפ יד ןיא ןעגנולק

 רעװענַאמ ַא סעּפע טכַאמעג לָאמ עלַא טָאה ,סעשיטעקָאק ַא ,עלעקעטש

 סָאװ ,ןערװענַאמ עגינױטֿכײל ענעי ןיא סע טָאה טנָאמרעד ןוא

 :טגָאזעג טָאה עיטָאמ .עמַאד ןייז רַאפ טכַאמ ןַאמסטרָאפס ַא

 ,טדימשעג ןעזייַא ןופ יו טסעפ ייז ןעהעטש ךָאד ,סעדייבעג עטלַא,

 עטלַא .טרעיומעג טולּב ןוא סייווש טימ זיא דנַאװ לייא רעדעי

 קרַאטש סעינילַאװדָאּפ יד ,טנערבעגסיױא טוג לעגיצ יד ,טײּברַא

 רצ טײּברַאעג ,ןעשנעמ עטוג עיירטעג םילעוּפ יד ןוא עטגעלעג

 .?ן'עיטָאמ 'ר ּביל
 :טגָאזעגנײרַא טָאה שולַאצ ןוא

 רעדנַא'נַא ךיז טרעדָאפ ,עיטָאמ 'ר ,ןעטייצ עגיטנייה יד ןיא--

 ַא רהעמ ,חּכ רעגינעו .לָאמַא סָאװ ,סָאד טשינ ,רעזייה םרָאפ 4



 ,תתורוד יירד

 טרעיומעגסיוא ךיא ּבָאה ,רעגייטש ַא ,טָא .עיטָאמ 'ר .,םינּפ ןעש

 עטלַא ,לעגיצ עֿכַאװש ,עקצַאצ ַא--ץרּפ ַא רַאפ ָאד לַעצַאלַאּפ ַא

 .טוג זיא םינּפ סָאד יּבַא ,ןָא רימ סע טהעג סָאװ רונ ,רעטערּב

 .עיטָאמ 'ר ,;ערעגנירג א ןוא ערעגילק ַא טנייה זיא טלעװ יד

 ,תובוחיילעב ערעייא ןעגעקטנַא ?סע יא גָאז סָאװ ןעגעקטנַא;

 טעװ ײז ןעגעג .סעקטנָאיַאמ ערעייא ןעגירקניירַא ןעליוו סָאװ

 ,ןעזייוו וצ ןעיוברעביא ,ןעהערדרעּביא ץלַא סָאד ןעזומ סע ןעמ

 - .טפיוקעג ייז טָאה רערעדנַאנַא זַא

 : טרהירעג ןהעטש טּביילּב עיטָאמ

 !עצַארּפ עטלַא יד טָא ?סע רהיא טניימ ֹזַא --

 :עלעֿכײמש ַא טימ טרעפטנע שולַאצ ןוא

 ףױא ָאד טשינרָאג זיא ,עיטָאמ 'ר ,עצַארּפ עטלַא ןייק--

 ,פָאק ואוו .ּפָאק לעקיטש ַא ןייז רונ ףרַאד סע ,ןיימ'כ ,טלעוו רעד
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 טעװ ...סנעגירעּביא .טלעו רעד ףױא סע זיא ױזַא .דלעג טרָאד

 | | - .ןהעז ךָאנ סע ןעמ

 ַאטירַאמ ןעמוקעגרעטנוא ןעטניה ןופ לעֿכילעמַאּפ זיא סע

 .-ַאמ רעד טימ ,דיילק ןוֿפ רעדנעּבלעסקַא עגידנעֿכָאװ ערהיא טימ

 . -טע םוא ןוא ,רעטייווצ רעד ןופ ן'עיסָאס ןוא טייז ןייא ןופ ןעמ

 גידװעמעש יז טָאה ,ץרַאה סעשולַאצ ףיוא ןעליּפשוצנָא סָאװ

 רעד ןיא ןוא ץשולַאצ וצ טפלעה ,רעטָאפ םוצ טפלעה טגָאזעגנײרַא

 | :ןעיסָאס ןופ טייז

 רונ ןערעטש עדמערפ .עדמערפ ןערעטש טשינ רימָאל-- |

 "ניק ,סטמוק .טײיּברַא יד רעווש ױזַא זיא סע ,טײּברַא רעד ןיא

 | .געװ רעדנַא'נַא ףיוא ,ךעלרעד

 ןוא טייז ַא ןופ עלעּפעק סָאד טהערדעגסיוא טָאה שולַאצ

 וי | יב : טגָאזעגניײרַא

 ןעהעטש רימ ,רעטכָאט סעיטָאמ 'ר ,טיהעּב טָאג רעּבָא--

 רעשימייה ַא זיא סֶע ,טרהעקרעפ .טכירעג ןייק רַאּפ טשינ ָאד ךָאד

 ! ןעמָאקליו ,רעסעּב ץלַא ,ןעשנעמ רהעמ סָאװ . ,ןינעז

 טפלעה רעד ןיא שירעלעפעג ןוא טֿכײל ךיז טָאה ַאטירַאמ

 105 יָאס וצ ענימ עּביל יד טכַאמעג ןוא טייז ַא ףיוא טרהעקעגֿבָא



 .םיֹוּבמסַאמ ':צ 0

 ןעוו ,ןערוגיפדךעיורפ עזעיצַארג עגווי יד ןעֿכַאמ סע סָאװ ,ן'עיס
 ערעיײז ןופ טרַאװנעגעג ןיא גיוא-רענעמ סָאד טקָאל ייז ףיוא
 ַא ןעפרָאװעג טונימ רעד ןיא טָאה שולַאצ .סעט'רבח עכילסעה

 : רעטָאפ םוצ טלעמרומעג ןוא קילּב םענעטלַאהעּברעפ םענדָאמ

 א רעטֿכָאט רעייא רהיא טפרַאד ,עיטָאמ 'ר ,ױזַא ןוא--
 רעזנוא ןיא ןענַאהרַאפ .ןעשנעמ ןעשיװצ ןעקיש רהעמ לעסיּב
 .בוטש-רהעל-לעדיימ ַא ,ךעלדיימ רַאפ עיסנעּפ ַא ,לשמל ,,טדָאטש

 -ַאמ 'ר ,עיזַאנמיג רעגיזָאדרעד ןיא .סעװַארט טימ עיזַאנמיג ַא ןוא
 "יד ַא טימ ןעגידנע ,הגרדמ רעכיוה ַא וצ ןעמוק ןעמ ןָאק ,עיט
 ַא ןעמהענרעפ ןעמ ןָאק ךָאנרעד ,סע טסייח ,לַאדעמ ַא טימ ,םָאלּפ
 רעֿכיּב ןערילוגער רעדָא ,טעניּבַאק-ןהָאצ ַא : ונייהד ,עלעטש עֿכױה !

 ..ךָאנרעד ןוא טדָאטש רעסיורג ַא ןיא ךיז ןעּבײלקנײרַא רעדָא |
 -עג זיא ךָאנרעד ףיוא ןעגָאװצ טלָאװעג טָאה שולַאצ ךָאנ סָאוז
 -ַאמ ןופ דייהרעקניליטש טגנַאלרעפ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעזעוו
 ךעגידנערעפ,; ןוא םייהַא םהיא טימ ןהעג לָאז רע זַא ,,ץעיט
 עקטוּפ עגרעּבליז יד ןעמונעגסױרַא טָאה רע *.ענעּבױהעגנָא סָאד
 ;סָאריּפַאּפ ןעגנַאל ַא גידנעמהענסרַא ,ןוא סָאלש ןעטדנוזעג ן'טימ
 יז ןופ םינּפ ןיא ךיור םעד ןעזָאלּבוצ ןוא טרעֿכױררעפ רע טָאה
 .גטגָאזעגסױרַא ןוא עדנעהעטש-ןעּבעג

 .ץ'תמא ךָאד ןערעוװ רימ ,ןעדייר ךָאנ ךָאד ןעלעוו רימ ,ונ--
 -סיּב ךיז ןעּבָאה עדנעהעטשנעמַאװצ יד .ןהעג וצ טייצ ,םיבורק
 "רעטנוא דָארג זיא סע ,ןהעגוצרעדנַאנופ ןעּבױהעגנָא זייווכעל

 "ד רעּביא רעזייּב ןוא רעטרַאה ַא ,םייה רעטעפ רעד ןעמוקעג
 -טימ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,דניה ייווצ יד טימ ,ןעשינעהעשעג עטצעל
 -יעג ןוא לָאמליײט יז טעֿפעשטעגוצ ,ױזַא טַאלג טציא טּפעלשעג
 עגיטסול יד ןעֿכַאמ ךָאנ רע טעװ רעמָאט ,תיּבה-לעב םעד טע'פנחי
 ץעיטָאמ טימ גידנעדייר ןוא ,עינלעשזרָאג רעד םורַא סעזייר-דנור
 : טלעמרומעג רע טָאה ,ןשולַאצ ןעגעוו

 -עפיילּב ענירג יד טימ דנעה עדמערפ יד ,ייז סייוו רעוו--
 טּפָא ךיז ןעּפַאֿכ יז .ןערַאש וצ רעייפ טוג זיא ייז טימ ,ךעלרעד 6



 ,תתורוד יירד

 -רעפ ךיא .עטסעּב סָאד סױרַא-ןעּפוצ ןוא םירעדעג יד ןיא ןיירַא
 | .םידש עדלַא ןוא תוחור עדלַא וצ גידנעטש ייז ּביירט

 ןעּבָאה ןעשנעמ-ּבוטש ענייז ןוא עיטָאמ ,םייח רעטעפ רעד
 "נַאגעג זיא ַאטירַאמ .סעומש ןעליטש ַא סעּפע ןיא טפיטרעפ ךיז
 .ץשולַאצ טימ עיניל ןייא ןיא ןעמוקעגסיוא ןוא סיוארָאּפ ןעג
  "העמעש עטֿפַאמעג ַא טימ טגָאזעגנײרַא סעּפע טָאה שולַאצ ןוא
 | : טייקגיד

 "עג ישעטַאט ץטימ גנַאל טשינ ָאד ,רעטֿכָאט סעיטָאמ יר--
 יז טלָאװ .עדנעלע ,עגירעיורט ַא זיא רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר .טדער
 "רַאפ .טגנערּברעפ ןעּבעל רעסעּב ַא יז טלָאװ ,טדָאטש ןיא ןעמוק

 יד סיוא-ןעהעג ,סע טסייה ,עיזַאנמיג ַא ,עיטנעּפ ַא זנוא ייּב ןַאה -
 .טרָא רעֿכעה ַא ןיא יײז ןעמוק ךָאנרעד ,ןעסַאלק יד ךעלדיימ
 ףױא ,סעלוקינַאק ףיוא םייהַא ךעלדיימ יד טָא ןערהָאפ רעמוז

 ןעמ רֹעדָא שטילג ןפיוא ןעמ טהעג רעטניוו ,סע טסייה ,הורּבָא
  !ןעּבעל ַא סָאד זיא .ןערציפָא עגנוי ןופ ּבולק ןיא טצנַאט

 :טגָאזעג לעדייא ןוא ּפיל ַא ןעסיּברעפ טֿפײל טָאה ַאטירַאמ

 ָאטשיִנ ,טשינ םענייק טציא טָאה יז זַא ,סייוו ל'מירמ--
 -הָאפכרוד-געװ ןייק ,טזָאלרעפ ןענעז ,סנעגעמרעפ סעשיטַאט םעד
 .רעהעגכרוד ןייק ,רער

 :טקרעמעּב טָאה שולַאצ ןוא
 סעיטָאמ 'ר ,ןעגָאז טלָאװעג ךיא ּבָאה יקַאט סָאד טָא--

 "ןָאזַאװ טימ ּבוטש עסיורג ַא ןַאהרַאפ זיא ךימ ייּב ןוא ,רעטכָאט
 "כָאט סעיטָאמ 'ר טלָאװ ,רעהעגניירַא עטוג ךיוא ןַאהרַאפ ,ןעמולּב
 זיא ,יוא ,טייקכילהערפ ןיא ןעלַאפעגנײרַא יז טלָאװ ,ןעמוקעג רעט
 ! ךילהערפ טרָאד

 טנַאּפשעג ןוא פיל ענעסיּברעפ יד טקירדעג טָאה ַאטירַאמ
 | : טגערפעג

 ,ענעטלעז רונ רעדָא טסעג עטפָא .ךייא .ּוצ ןעמוק ןוא--
 ..ענעטלעז

 :טרעפטנע שולַאצ ןוא
 107 ,רעטֿכָאט סעיטָאמ ר ,עטפָא לָאמַא ןוא עגעטלעז לָאמַא--



 ט

 .םיוּבמסַאמ ,*

 ןוא ןעלדיפ יד ןעליּפש לָאמַא .ךָאנ טייצ רעד ךָאנ טהעג סע
 /  .טהעטש קוטּפ ןיא יװ ,ןעקיוּפ יד ןעקױּפ לָאמַא

 ץטימ ןוא ּבָארַא ןעגױא יד טימ םַאזגנַאל טהעג ַאטירַאמ
 ןוא רהעמ ןוא רהעמ סעּפע ךיז טגערפ יז ,ליומ םייּב רעגניֿפ
 "רע יװ סעּפע יז טרעװ ןרעפטנע עצרוק ןוא .עליטש יד טימ -

 טעּב סעּפע .רעירט ןעגיּבוטש ןופ ןעסירעגקעוַא יװ ,ןעּבױה
 טגָאז סעּפע ןוא ,זױה ןייז ןופ ךוזעּב ןעגעװו שולַאצ ךָאנ

 ,ךילדניירפ ךיז ןעהעגוצ ייז ןוא וצ םהיא יז

2 , 
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 . טֿפַאשלעזעג סע שולַאצ

 עגיד'בוט-םוי ַא ןהעזעג ךיז טָאה םורַא געט עֿכילטע ןיא

 . טָאה טייקטמיורעגפיוא יד .ּבוטש סעשולַאצ ןיא טייקטמיורעגפיוא

 טָאה שולַאצ סָאװ ,ךעלעריּפַאּפ עטוג יד ןופ זייוולייט ַא טמַאטשענ

 -לייט ַא ,דנעה סעיטָאמ ןופ ענעשעק ןיא ךיז ייּב טַאהעג ןיוש

 עטנַאקעּב עטלַא ייווצ ןעמוקעגנָא ןענעז סע סָאװ ,םעד ןופ זייוו

 וצ טכַארטעג ןעּבָאה סָאװ ,סענָאדַאמירּפ ערעייז טימ ןערָאטקעריד
 | .ןעלָארטסַאג ייווצ לעטדעטש ןיא ןעּבעג

 ָאֹּפ קינלַאשטַאנ; רעשיטדָאטש רעד סָאװ ,םעד ּבילוצ ןוא
 -נָאלּברעפ טציא טָאה ,ּפָאק ץ'רעּביא בוח-לעּב ַא ,"טַאלעיד םינשזַאוו
 בילוצ רעהַא ?עינשירַאּב ַאנשטינַארגַאז, רעדנָאלּב רעד טימ טעשזד
 יד ןעמוקעגוצ ךיוא ןענעז טסעג עיינ יד וצ .ןינע ןעגיטֿכיװ ַא סעּפע

 -ַאד עטיור, יד ,ןעלקָאניּב ןיא סעקינװָאנישט ףנפ יד :עכילנהעוועג !
 -זיצקַא רעגיסַאּפמַאלנירג רעד ןוא 'ןרעדעפיסיורטש יִד טימ "עמ

 טָאה רע סָאװ ,?שטּבָאּב, עלעטדניה םענעריושעג ןעסייוו ן'טימ קינ
 ַא טימ סע טהָארדעג ןוא רונש ַא ףיוא ןעטלַאהעג גידנעטש סע
 6 - זיא "רענליװַארּפ,  ַאזַא ,רונש יד ןעסיירוצרעּביא טשינ רעגניפ

 09 | .ןעזעוועג רע



 .םוּבטסַאמ

 -עג ןוא שיט םורַא ןעסעזעג ןענעז טסעג עלא עגיזָאדיד
 -יּפַאּפ טרעֿכױרעג ןוא זייוורעזעלג רעקיל ןוא ןעפנָארּב ןעקנורט
 עכו ענעדישרעפ טרעהעג ךיז ןעּבָאה וצרעד ןוא ןעסָאר
 .ןעסעומש

 .ןהָא ,זָאנ רעגידרענייּב ַא טימ ,טסירק א  ,רָאטקעריד ןייא
 טָאה ,ּפָאק ץפיוא רהָאה ןהָא ללכּב ןוא דרָאּב ַא ןהָא ,ןעטנָאװ
 טָאה סע עֿכלעװ ןופ ,רעכעל-זָאנ יד ייּב גידנעֿכַאמ לָאמ עלַא
 ידּכ ,עקרענטרַאּפ ןייז טקרעמעּב ,רהָאה ןוא קַאּבַאט טקוקעגסױרַא
 יד בילוצ ןעמוקעג ךיוא זיא סָאװ ,רָאטקעריד רעטייווצ רעד
 :ןערעה סע לָאז ,םינינע ענעגייא

 יד ןערהיר טירטפיוא רעזנוא- טימ רימ ןעלעוו ױזַא ןֹוא--
 סנױזַא סָאװ ,עגידלעטדעטשניילק יד ,ןעסיוו ייז ןעלָאז .טלעוו
 -ָאה רימ ,עּפורט רעֿכילגינעק רעסיורג רעד ןופ ןעטסיטרַא ןענעז
 יױרפ יד , "ןיגינעק-טפול עצרַאװש , יד רַאוטרעּפער ןיא ָאד ןעּב
 .סױא'נַא ןוא "דנעה סלעווייט ןוּפ דניז; יד ןוא "םנהיג ןופ
 | ,..גנוטַאטש

 ןעגיל םעד טסואוועג טָאה סָאװ ,רָאטקעריד רעטייווצ רעד
 -פופ רעֿכעה םורַא ןיוש טרעדנַאװ רע לייוו ,רעטרעוו ענייז ןופ
 -עג ןוא טסוהעג םורעד טָאה ןוא םהיא טימ ןעמַאװצ רחָאי ןהעצ
 -נעגעג ענייז טקרעמעּב טָאה ,ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג טרעֿכױר
 : טייקזייּב רענעסיּברעפ ַא טימ עגידנעציזרעּביא

 זַא ,טניימ רע .טלעװ יד ןערַאנ סע ןעמ ליװ ױזַא טָא--
 ןעפרָאװעג ,קירטש לָאמַא ןעגיוצעג לּכה-ךס .טשינ ייז ןָאק ןעמ
 ,סרעטייל ףיוא ךיז

 -עפ-סיורטש טימ עדייּב ,ןעיורפ עגידנעציזנעּבענ ייווצ יד
 -עג ןעּבָאה סָאװ ,ליומ ןיא ןעסָאריּפַאּפ ןּוא ּפעק יד ףיוא ןרעד
 םעד ףיוא טזָאלרעפ ךיז ןוא רעפייא ןעֿכילרעניא'נַא ךיז ןיא ןעגָארט
 זָאלּב ַא סעּפע ךיז ןעּבָאה ,רענעמ ערעייז ןופ ךיז ןעלטרעווכרוד
 ןהעזרעד ןעּבָאה עדייּב ןוא ןעגױא יד ןיא ךיור טימ ןָאהטעג
 יו ןוא םינּפ רהיא טרעֿפעלעג יװ ,זיא עטייווצ יד טרירדוּפ יו

  "ָארּפ רעגיזָאדרעד טָא .ןעגניז וצ טשינ םיטש ןייק ןיוש טָאה יז
 "יד עדייּב ןעשיווצ יירעגירק טֿכײל ַא ןעפּורעגסױרַא טָאה טסעט 0



 , ץרורוד יירד

 .ןעלדיז וצ ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה ייז ןוא ןערָאטקער
 . ןייז ,קינוָאנשט רעד טשימעגניירַא ךיז טָאה רעּבָא דלַאּב

 "גיא יד ןעּבָאה סָאװ ,עגימורַא יד ןוא שולַאצ ,לעטדניה גידעקוװַאהי
 -עגנָא זיא רעטעּפש ןעטונימ עֿכילטע טימ .טֿכַאמעג טשינוצ עגירט
 ןעגיד'בוט-םוי ןיא ןוהטעגנָא ןעועװעג זיא יז .ַאטירַאמ ןעמוקי
 יז ,םינּפ ךילזָאר םהיא טקעדרעפ טָאה לַאואװ רעטֿכײל ַא ןוא
 -הענעגנָא רהיא טימ טסירגעּב ןעמעלַא ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה
 | ,םיטש רעשי'דיחי-תב רעמי

 .רהיא טעשטּפעשעג טָאה-- ,זיא ךייא ייּב ךילהערפ יוו--
 ,םורַא ןעש יוו--,םיטש עש'דיחי-תּב עדלימ

 .סָאװ ,םיטש עטרַאצ רהיֲא ןוא רוגיפ עיינ עגיזָאדיד טָא
 טָאה ,טּפַאשלעזעג רעד ןיא ןעזיוועּב לָאמ ןעטשרע םוצ ךיז טָאה
 . ַאורעפ יד ןופ ןעקַאּב יד ןיא ןעּברַאפ ןופ ץייר ַא ןעדנוצעגנָא
 .-ע'פנח'רעטנוא ןעמונעג ,יז גידנעטכַארטעּב ןעּבָאה עלַא ןוא עטלעמ

 ןעקיוּפ ,ןעפייפרעטנוא ,לעסיפ ַא ןעקַאה ,ןעגניזרעטנוא טימ ךיז ןענ
 סע רעֿכלעװ ןופ ,ערַאטיג ַא ףױא ןעלבמיצ ןוא רעגניפ יד טימ
 .עװסטעקָאק עגיד'הנושמ ַא סעּפע ןעמעלַא ייּב ןעסקַאװעצ ךיז זיא

 יד טימ ,רעכילקילג ַא ,ןעגנַאגעגמורַא םּתס זיא שולַאצ ןוא
 ןוא ,ךיוה רעד ןיא סיפ עלעדייא יד טימ ןוא לעטסעוו ןיא דנעה
 טהעז :קורדסיוא ַא טנהעלעג ,ךיז טֿפוד ,טָאה דיירפ רעד ןיא
 ,גידוועדער יא ,גידנעצנַאט יא ,קנילפ ןיּב ךיא יו ,ערה-ןיע ןייק
 יא ,טעּב ןיימ ייּב רעגיט ַא ןופ לעפ ַא ּבָאה יא ,גידנעגייווש יִא
 "גיּבייא טקירדרעד יא ,רעּבײװ יירד ןעּבָארגעּב יא ,זיוורעס ַא
 ןופ טרהירעג ןוא ןעדירפוצ ןעסעזעג זיא ַאטירַאמ .ענעלַאפעג
 .,טלהיפ סָאװ ,ךעלרָאּפ עגידנעצנַאט יד רַאפ הלּכַא יװ החמש
 טָאה יז .ןעגעווטרהיא רַאפ טּפַאלק החמש רעד ןופ ןעבעל סָאד זַא
 ַא סָאװ ,להיפעג םעד טימ ןעשולַאצ וצ טנעהָאנ טריּפשעג ךיז
 ןופ ןעּביױהעגפיוא ןוא שטילג ן'פיוא ןעלַאּפעג טרעװ לעדעמ גנויי
 -קרעמפיוא רהיא יז טָאה םורעד ןוא ךיז טלהיפ דנַאה סנעשנעמ ַא
 .'שולַאצ רונ טקנעשעג טײקמַאז

 -ערדרעּביא ַא טימ טגידנעעג ךיז טָאה שיט םייּב החמש ידי
 ן11 ךז טָאה קינווָאנישט םעד .רעזעלג ןוא רעשעלפ ןופ ךיז ןעה

= 
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 "ןוא ןעגױא יד ןערָאװעג שירַאנ ,ּפָאק רעד טהערדרעפ לעסיּבַַא
 'עלעטדניה סָאד ךיז טָאה ,סָאד ןעהעזרעד .קעשַאד םעד טקוררעפ
 יּבעג ןוא שיט ן'פיוא הּפצוח טימ ןעגנורּפשעגפורַא ,טעקװַאהוצ
 .לעּברַא םעד םהיא ןעס

 ףוא רסיק םעד ןעטלָאשעג סעּפע טָאה קינזיצקַא רעד
 רעד .ן'ַאטירַאמ ףיוא ןעגיוא עטרענייטשרעפ עסיורג טצעזעגסױרַא
 .ךעלקרָאק יד ןעסיּבעג זעוורענ ןעּבָאה ענָאדַאמירּפ ןוא רָאטקעריד
 רעד ןיא סעפע טעינַאמעג שירענייגיצ ןוא ןעסָאריּפַאּפ יד ןופ
 רעסיורג טימ טָאה עמַאד עטיור יד ןוא .ץשולַאצ ןופ ליטש
 "זָאנ יד טיײרּפשעג ןוא ןעשיװַאלק יד רעּביא טקַאהעג גנוקיצטנע
 ,קיזומ רהיא ךָאנ סיוא-ןעהעג רענעמ יד זַא ,גידנעניימ ,רעֿכעל

 ךיא ןעדעי ייּב ןוא ןעביהעגפױא ךיז טָאה םלוע רעד
 -יד םייּב רעסיוא ,ץנַאט םוצ קשח רעד ןעגיולפעגֿכרוד סעּפע
 -ָאדַאמירּפ רערַאד ךילקערש רעד ןוא ּפָאק ןעלָאג ן'טימ רָאטקער
 ,ןהעג םוצ טלייאעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ענ

 'רימ ןיא--,טלעמרומעג קינזיצקַא רעד טָאה--,ץטע טסייוו--
 רעד יו יונעג ןעטַאנָאמ יירד ןיוש ,דיירפ א טמַאלפוצ ךיז טָאה
 -רעטעּפ ןעֿכילהערפ ןופ טגָאירעּפ ךימ טָאה ,לעווייט םוצ ,רסיק
 ,לעדיימ ןייק ,ןײרַא חטש ןעטסיװ ןיא רעהַא לַאז-ץנַאט רעגרוּב
 עינשירַאּב עיינ יד טָא ןָאק .טלעװ רענעי ףיוא יװ ,קיזומ ןייק
 | ? ןעצנַאט

 ץטימ ןָאהטעג הערד ַא טיירּב רעד ןיא טָאה ַאטירַאמ
 | .ןערָאװעג טור ןוא ןיינ ףיוא| ּפָאק

 -יורפ עֿכלעזַא .ןעצנַאט טוג ,ןעצנַאט ןענָאק זומ יז ,ָא ,ָא--
 -נעקוק ,טלעמרומעג קינווָאנשט רעד טָאה--טוג ןעצנַאט ןע
 ,שולַאצ--.ץַאט;רַאמ ףױא סקופ ַא יװ ןעגיוא עניילק יד טימ גיד
 לד טשינ ןעוו ,ןָאהטעג דרע רעטסופ רעד ףיוא רימ ןעטלָאװ סָאװ
 יױא ?ָאנינַאיּפ רעד ןופ ןעשיװַאלק ןוא רעקיל לעסיּב ןייד טימ
 ,סכילהערפ ַא טנייה רימ ןעצנַאט ,טָאג

 ץַאטירַאמ וצ טרעלָאקעגוצ לעֿכילעמַאּפ ךיז ןעּבָאה עדייּב
 טמעשרעפ טָאה ַאטירַאמ .ץנַאט םוצ ןעמרַאמוא יז טלָאװעג ןוא

 :טעשטּפעשעג ןוא ּפָאק ןוא דנעה יד טזָאלעגּבָארַא זָאלספליה ןוא 1



 --9 ?רורוד יירד

 "עג טשינ ךימ טָאה רעטָאפ ןיימ ,ןעצנַאט טשינ ןָאק ךיא--ןיינ

 .ןעלעטש טשינ סופ ןייק ןָאק  ךיא .טנרעל

 ?ןעּבעגעגוצ טָאה שולַאצ ןוא

 .טסַאג וצ לָאמ עטשרע סָאד ,יורפ יד רימ ייּב זיא יז--

 יז ןוא סנירעצנעט ערעסעּב ,רהיא ןופ ערעטינעג רהיא טָאה טָא

 | | ,טזָאל

 סעקינווָאנישט עֿבילטע ךיז ןעּבָאה טעּפמיא ןעדליוו ַא טימ |

 -ַאמירּפ רעד וצ רענייא ,עמַאד רעטיור רעד וצ ןָאהטעג זָאל ַא

 יץנַאט םוצ סעינָאמערעצ ןהָא ייז ןעמונעג ןוא ענָאד

 .5ד ןופ תיּבהיללּב רעד ,רֶע .טצנַאטעג טשינ טָאה שולַאצ

 -עװשמורַא טימ טנעגונועּב ךיז טָאה ,רעּבײװ ענעּברָאטשעג יירד

 -עּב ןוא ןַאטירַאמ ןעריטנעמילּפמָאק טימ ,ּבוטש רעד רעּביא ןעּב

 ,טײקשירעלַאװַאק עֿכילּפעה גיּבייא ןייז ןעזייוו

 -עד ןעטימ ןיא גנולצולּפ טָאה--,טּבעלעג גונעג ןיוש ,ונַא--

 .טימ ןוא ּפָאק ןעלָאג ן'טימ רָאטקעריד רעד טּפַאלקעגנײרַא ןעניר

 "קַאּבַאט טימ טקעמשעג טָאה סע רעֿכלעװ ןופ ,זָאנ רעסיורג רעד

 .עגיימ יז טזָאל--,רעפייא ןעשירָאטקַא ןעדליוו טימ ןוא ןעקעמש

 .ןעטכירנייא ןהעג וצ טייצ ןיוש--,ןעירשעגסיוא רע טָאה--! הורוצ

 '.ףימ ,שרַאמ ,יע .לעקַאטקעּפס ןעגיטֿכַאנייּב םוצ סעיצַארָאקעד יד

 יוד ,שולַאצ .טּּפַאק ןהעג טעװ ץלַא .עּבָארּפ יד ןעגיטעּפשרעט

 ?סניימ רימ טסיג
 .,שולַאצ טרעזייּבעג ךיז טָאה--;טנייד רעדיוו ןיוש סָאװ ונ---

 עטצעזרעפ ,ןעסקיּב ןוא ןעדרעווש לעסיּב קָאד שטָאֿכ טָא--

 "רַאװש רעד, טהעג טנייה ןעד .קירוצ רהָאי ( טימ ךָאנ ריד יב

 טנײה טהעג רעװ .ךיא ףרַאד ןעדרעװש יד ןוא "ךאלמ רעצ

 | ? "ךָאלמ ןעצרַאװש, ן'פיוא

 ץנַאט רעדליװ רעד ןוא טרעפטנעעג טשינ טָאה רענייק

 ןופ ץרַאה סָאד ןעטינשעג ךילטּפַאשנעדייל טָאה קיגװָאנישט ןופ

 "רעווש יד ןץשולַאצ ייּב ןעטעּבעג ךיז טָאה סָאװ ,רָאטקַא ןעטלַא

 .ץנַאט םעד ןרעהוצפיוא רעצנעט יד ןענָאזרעּפ יד ייּב ןוא ןעד

 ןערעטש ןייז ןופ ןערעדָא יד ןוא טרעטיצעג ןעּבָאה דנעה ענייז

 *413 .ןעריסלוּפ ןוא ןערעטיצ ,ןעגעוועּב ךיז ןהעזעג רעפרַאש ךיז ןעבָאה



 םיֹוּב טסָאמ עי

 םוצ קעװַא העג ךיא רעדָא ףיוא רהיא טרעה ,ָאזלַא--
 לָאז לעווייט רעד ,ַאירַאמ ,יוא--ןעירשעגסיוא רע טָאה--! לעווייט
 רעדָא האולה ַא ךָאנ ריד טימ העג ךיא ןעװ זַא .ןעמהענ ךיד
 .י..ךיז וד טסעגרעפ ,ןעזעלסיוא סעּפע

 .ףיז טָאה ץנַאט רעד ןוא טרעהעג טשינ רענייק טָאה ךָאד
 "יד ףױא דימ ןעלַאפעג ןענעז עלַא ןעװ ,ןאד טגידנעעג טצעי
 ,ףױרעד ןעֿכַאל טימ ןהייצ יד טערעשטשעג טָאה ַאירַאמ ,סיפ
 -עגסיוא ךיז רָאטקעריד ןעטלַא ןופ ןעליוו ןעגעג טָאה יז סָאװ
 רָאטקעריד םעד רדסּכ *טעַאיניוװזיא , טָאה קינװָאנישט רעד ,טצנַאט
 קיניצקַא רעד ןוא עּפָאס טייז ןייא ןופ עמַאד עטיור יד ןוא
 יז סָאװ ,ףיורעד טעקיכיֿכעג רדסּכ ןעּבָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ...ן'נַאט םייּב ךיז ןופ טֿכַארטעג ןעּבָאה

 ףעטסנעפ םוצ ןעמוקעג רעטנעהָאנ זיא ןוז עמירַאװ יד
 ענעדלָאג יד טימ ןעטעּפַאט עטיור יד ףיוא טניײשעגניירַא ןוא
 -כעלָאש עשינָאּפַאי יד טימ רַאװָאמַאס רעלוט -ןיפיוא ,ךעלעקעלש
 ןיש טָאה סע .רעזעלג ענירג ןוא רעשעלפ ענירג יד ףיוא ,ךעל
 יד .ָאד ןעציז סָאד גיליײװגנַאל ןוא ענדונ לעסיּב ַא ןעהעזעגסיוא

 ךיז טזָאלעג ןוא ןעלטיה יד ןָאהטעגנָא ךיז ןעּבָאה סעקינװָאנישט
 םיוק טָאה רָאטקעריד רעד .דעיּבָא ףיוא םייהַא *ָאּביסַאּפס ַא, טימ
 -נַא ןוא האולה עניילק ַא ןוא ןעדרעווש לעסיּבַא טּפַאֿפעגסיו רַא
 -רָאװעג טָאה עמַאד עטיור יד ןוא ,ענָאדַאמירּפ ןייז טימ ןעּפָאלט
 זיא ןוא עזַארפ עשיזיוצנַארפ ַא סעּפע ןיײרַא טפול רעד ןיא ןעפ
 .ןַאטירַאמ ףיוא .קילּב ןעֿכילדנייפ ַא גידנעזָאלרעּביא ,קעװַא

 ןופ לַאואװ רהיא ןעּבױהעגפיוא ַאטירַאמ טָאה לָאמסָאד
 :טעשטּפעשעג ןוא ןעגיוא עוהיא

 ןעלַאצ ןַּפ ןיימ ייב ,טסַאג וצ ןעמוקעג ךיא ןיּב טָא ,ונ--
 והנתתה רעמירָאנַא ףיוא יו רעֿכילהערפ ,ףילהערװפ זקַאט .זיא
 ?עלַאצ ןַאּפ בוטש רעזנוא ןופ ןערעוו .ָאד לָאז סָאװ ,ּונַא

 ּבטטש רעד ןופ ןרעטנָאלפוצסױא ךיז טייצ ןיוש ,ָא--
 ןעּבילּב שנעמ ַא ךָאד ןָאק גיּבייא טשינ .רעטֿפָאט סעיטָאמ 'ה
 טסענ ןייז ןיא גיּביא טשינ טּבעל לעגיופ ַא ;ּבוטש ןייז ןיא

 ...רעטניוו ןופ קעװַא ךיוא ןעהילפ סענַאשטָאפ ןוא 4



 } , תתורוד ירד

 2 =ירַאמ גידלושנוא טּפַאֿכעגרעטנוא טָאה--,רעטניוװ רעטניוו--
 ,תובוח-ילעּב יד רהעמ ץלַא ןענהָאמ ,רהעמ גָאט ַא סָאװ---.ַאט
 רעּפוק סָאד ּבָא ןעהיצ ןוא ןעגנַאהרָאפ יד רהעמ ץלַא ייז ןעסייר
 | .עלַאצ ןַאּפ ,טּבײרט ּבוטש ןופ .שעמ ןוא

 / ןעּביירט גנַאל--טרעֿכױרעפ שולַאצ טָאה--,השק-שינ ונ--

 / טעװ ןעֿכָאװ-ירד 'יװצ ןופ ףיולרעפ ןיא .טשינ ןיוש סע טעװ
 -דָאטש עיינ ןערעװ דנעװ ערעל טימ רעזייה עטלַא יד טָא ןופ
 טקעטיכרַא ןַאּפ רעד ,ּפָאק ןעטוג ַא ,ערה-ןיע ןייק ,ּבָאה ךיא .עשיט
 -עג רעטסֿכעה רעד ןוֿפ עיזדנעס ןַאּפ רעד ןוא רעדורּב ןיימ זיא
 ,ערה-ןיע ןייק ,ּבָאה ךיא .רעטָאפ ןיימ זיא ץנַאטסניא רעֿפילטכיר
 טנייה ,ךיוא ךיא ּבָאד תוררש יד ייּב ןח ליפ ןוא ּפָאק ןעטוג ַא
 ,טייצ עצרוק יד ןעטרַאװעצּבָא רונ ,ָאטשינ זיא ןערעלק וצ סָאװ
 ? ןעגָאז טלָאװעג סע ךיא ּבָאה סָאװ ,ַאקטירַאמ ,יע

 רע רונ ,ןינע םעד וצ ןעגָאז סעּפע ךָאנ טלָאװעג טָאה רע
 טֿכײל .טעשטּפעשעג ןוא סעומש םעד ןופ טהערדרעפ ךיז טָאה
 :שירעלַאװַאק

 טא .ןעגעמרעפ ןיימ ןעזייוועּב ן'ַאטירַאמ ךיא לעװ דניצַא--
 דנַאלסור ןופ רחוס ַא סָאװ ,עלוט ןופ רַאװָאמַאס רעד זיא סָאד
 ךעלכעלָאש יד טָא .האולה רעטוג ַא רַאפ טקנעשעג רימ טָאה
 לעפ-ןערעּב רעד טָא ןוא קינװָאנישט ַא ייּב ןעמונרעפ ךיא ּבָאה
 ,רוציקּב .רָאטַאנרעּבוג ןעט'רגּפ'עג ַא ןופ טמַאטש טעּב ןיימ ייּב
 ןעמוק רימ וצ יורפ ַא ןָאק ,תיבה:לעב ַא טציא רעװ ךיא ןעוו
 ,ַאטירַאמ ,סיּפע ךָאנ ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןעגיטרַאפ ן'פיוא

 עצרַאװש יירד לָאמסָאד ןעמונעגסױרַא טָאה שולַאצ
 יילרעיירד ןָאהטעג שטשילּב ַא ןעּבָאה סע עֿכלעװ ןופ ,ךעלעדוּפ
 ַא ענדָאמ ןעּבָאה ןעטנַאילירּב יירד עגיזָאדיד טָא .ןעטנַאילירּב

 םענעגיא ןיא טרענירע ןוא ןעגיוא ערהיא ןיא ןָאהטעג טינש
 ,קילג רהיא ןופ טנַאילירּב ןעטליּפשרעפ ןוא םענעריולרעפ

 -עג יירד ןופ ןעגנורהיצ יד ןענעז ,ַאקטירַאמ ,סָאד טָא--
 טלעװ עגיטכיל ַא ,טַאהעג ךיא ּבָאה ענייא .רעּביײװ ענעּברָאטש
 -לָאג ַא ,החּפשמ רעכייר רהעז ַא ןופ ןעזעוועג יז זיא ,רהיא ףיוא
 115 ןופ ,רהיא ףיוא טלעװ עטוג ַא ,יז זיא ןעּברָאטשעג .ןהָאפ ענעד
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 ,עלַאצ

 .םוּפטסַאמ

 ,טלעװ עטוג ַא ןעּבָאה לָאז ,ענייא ןוא טייצ-רעטניוו עטָאכוס
 סטָאג ןופ גנוהילּב עמַאס ןיא ןסינ ןיא ןעמוקעג הרובק וצ זיא
 -עג ,ןעדייר וצ ָאד ןיא סָאװ רָאנ ...ַאקטירַאמ ,ענייא ןוא ,טלעוו
 -גירעיוא יד ייז ןופ רעּבָא ןענעז ןעּבילּבעג .ןעּבָארגעּב--ןעּברָאטש
 עגיּבייא יד ןוא גיּבײא ןעּבעל ךעלגנירעיוא יד ןוא ךעלג
 סַאטירַאמ ןיא רהעז ןעטסַאּפ יירד עלַא יד ןופ ךעלגנירעיוא
 | | .ןירַא ןערעיוא

 ,ןערעױא ערהיא וצ ןעטנַאילירּב יד טגעלעגוצ טָאה רע
 .לעגיפש ןעגעג טלעקניפעג ענדָאמ ןעּבָאה סָאװ

 ןופ טױט ןופ יא טרעדױשעג טונימ יד טָאה ן'ַאטירַאמ
 ללא יד טשניוװ שולַאצ סָאװ ,םעד ןופ יא ,רעּבײװ יירד יד
 -לרע רעלעקנוט רעד ןופ ןוא ןײרַא ןערעיוא ערהיא ןיא רָאּפ יירד
 רהיא זיא ךָאד .טנַאילירּב ןעטקנעשעגקעװַא רהיא ןופ גנורענ
 רענייב יד ןיא ןערָאװעג רעֿכילמײה ןוא רעמירַאװ סיּפע טציא
 : טעשטּפעשעג טָאה יז ןוא

 ןַאּפ ,ןעטנַאילירּב עגידלעקניפ .ןעגעמרטפ ןעש ,ןעש ַא--



 .ןַאמ ןוֿפ להיֿפעג סָאד

 רהיא ןיא ןעסעזעג ַאטירַאמ זיא טֿכַאנ רענעגייא ועד ןיא
 . סע עכלעװ ןופ ,דנעװ ערעל יד טכַארטעּב ןוא טֿכַאמרעֿפ ּבוטש
 רַאפ ןוא ןעיירעטפעה ענעש ערהיא ןעסירעגּבָארַא ןערָאװעג זיא

 ענייז טימ טלַאטשעג סעשולַאצ טּבעװעג .ךיז טָאה ןעגיוא ערהיא |
 "יא רהיא טָאה לָאמ סעדעי .ןעצנַאט ןוא ןעליּפש ,סעקיגװָאנישט:
 רעד ,ןעגנוריצ יילרעיירד יד ןופ שטשילּב רעד ןעקָארשעגרעּב

 טָאה לָאמ סעדעי ןוא רעּבייװ ענעּברָאטשעג יירד יד ןופ ןעטָאש
 .,שולַאצ טהערפרעד רהיא:

 "או ַא ןיא טגיל יז זַא ,טֿכודעגסױא טציא רהיא ךיז טָאה סע
 :טיירש סָאװ ,שנעמ ַא טהעטש רעסַאװ ן'רעּביא זַא ןוא רעסי
 "טסוּפ רעֶד ןיא טשינ רע זיא ,קילג ןייד טסֿכוז וד .ןעוו ,ַאטירַאמ,.
 טימ ּבּוטש א ךָאנ ןַאהרַאּפ .עינלעשזרָאג רעדנ רעד ןופ טייק
 ַא טימ ,לעפ-רעגיט ַא טימ ,טעּב גיצנייא  טימ ,ןעטעּפַאט עטיורי

 {17 "ליפ ,רעלעדיא א ,שולַאצ טסייה סָאװ ,שנעמ ַא טימ ןוא ָאנַאיּפ
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 ,רעּביײװ יירד ןעבָארגעּב ןיוש טָאה רע שטָאֿכ טָאװ ,שנעמ רענ
 "יז ַא סיּפע ,עטסעּב ןוא עטסנעש יד ןייז עטרעפ יד ךָאד טעװ
 ,רעדילג ערהיא ןעמונעגכרוד טָאה לעסיירט רעֿכילדניז רעס

 ןעקנַאד ישעטַאט ןיימ ןוא ךיא זַא ,ןעגָאז םהיא לעוװ'פ,
 סיּפע טָאה--"ענעש ַא זיא ּבוטשי ןייז ןוא רעטוג ַא ויא רע זַא ,םהיא
 ךיז טָאה יז רעּבָא ,ןהעג םוצ ןַאטירַאמ טשרעהעּב קנַאדַעג ַא
 ,הנבל ץּבלַאה יד ,לעקנוט ןערָאװעג זיא סע .ןעטלַאהעגקירוצ
 טנעֿכײצעג ןוא רעטסנעפ ן'רַאפ ןענַאטשעג טציא זיּב זיא סָאװ
 זיא ,ןרעדנַא ן'רַאפ רענעדישרעפ דליּב ןייא ןעגיוא ערהיא רַאפ
 -ייצ ןופ לעטדניוװ ַא ןוא ןעקלָאװ קיטש ַא רעטנוא ןעדנואוושרעפ
 -רעד ,ןוא םינּפ רהיא רעּביא ןָאהטעג ּבעװש ַא טָאה ןרָאק ןעגיט
 -רעד רהיא ךיז טָאה ,ןרָאק ןופ טייקגיטייצ ןיא רהיא גידנענָאמ
 ןיא םינּפ רהיא זַא ןוא ןערהָאי ערהיא ןופ טייקפייר ןיא טנָאמ
 .ּבטש סעשולַאצ ןופ טסעג יד ןעגעג ןענַאטשעג ךילהערפ טנייה
 ץלַא ,ףושש סעשולַאצ ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה יז רהעמ סָאװ ןוא
 טגינייּפעג ןוא שינרעטסניפ יד טסערּפעג טציא רהיא טָאה רהעמ
 .ּבוטש רהיא ןופ טײקמַאזנייא יד טָא

 ןוא רעטוג ַא זיא רע זַא ,ןקגָאז ןהָעג םהיא לעװ ךיא,

 -ּפעשעג ןעפיל ערהיא סיּפע ןעּבָאה--"עֿכילהערפ ַא זיא ּבוטש ןייז

 ,טעשט

 ,לעכילעמַאּפ .עזַארפ ןייק ןעזעוועג טשינ זיא סָאד רעּבָא
 -רעפ ,ןענַאטשעגפױא טייהלעקנוט רעד ןיא יז זיא לעֿכילעמַאּפ
 -רעפ ןוא רעדנעּב-לעסקַא ערהיא טעװַארּפָאפ ,רהָאה ערהיא טגעל
 עטייװ יד ןיא טקוקרעפ ךיז יז טָאה ךָאנרעד פיל ַא טימ ןעסיב
 ךָאנרעד ,ץשולַאצ וצ טרהיפעג ןעּבָאה סָאװ ,רעדלעװ ערעטסניפ
 רעד ןופ קעלפ ַא סיּפע וצ ןעקילג יד טעדנעװעגנָא יז טָאה
 טּבעװעגסױא ךיז טָאה קעלפ םעד ןופ ןוא דנַאװ רעד ףיוא הנבל
 ענעטנַאילירּב טימ רעּבײװ עטױט ןופ ןעטלַאטשעג יילרעיירד
 :ןַאשירַאמ וצ ןעקנואוועג ענדָאמ סעּפע ןעּבָאה ייז ןוא ךעלגנירעיוא
 רתיא טָאה טסנעפשעג סָאד רעּבָא !ץשולַאצ וצ !ץ'שולַאצ וצ

 .ןעקָארשעג טשינ טציא 118



 .+ ערורוד יירד

 ןהעועג ץַאטירַאמ ןעמ טָאה רעטעּפש טונימ עֿפילטע טימ

 .-עג טרָאד ,ָאד זיא סע ואוו ,זיוה רהיא םורַא ןהעגמורַא גירעיורט

 "עגסיוא רעסעפ ןּוא רעזעלג ענעפרָאװעצ ,רעשעלפ סעּפוק ןעגעל

 ןעגעװ :סנייא רונ טֿכַארטעג טָאה יז ,ןוז ועד ןופ עטנעקירט

 ןעבָאה רעדלעװ יד ןופ טייקלעקנּוט יד רעּבָא ,םהיא וצ ןהעג

 .ייןעקָארשעג רהיאי
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 ,בוׁשי רעיינ רעד

 ,ןעגרָאמרעּביא ,ןעגרָאמ ,טנייה ,אנימ-אקפנ ןייק טשינ זיאט = |
 -עדייא רענעי ,שולַאצ .ךילדנעטשרעפטסּבלעז ןערָאװעג זיא ךַאז יד
 -ּבלַאה ןוא ןענװַאד-ּבלַאה ,ןעגניז-ּבלַאה ןייז טימ ןױשרַאּפ רעל
 לענש זיא ,ןענױשרַאּפ עגידלעדיפ ןוא סעקינװָאנישט טימ ןעלדנַאה
 זיא סָאװ ,עינלעשזרָאג רעד ןיא רעגָאזהעד רעד ןערָאװעג
 ."יצטיור 5 ,4 יד ייּב גנולײטּבָא עדמערפ ַא ןעזעוועג רונ טציא
 ענעפרָאװרעּפ יד ןיא טנָאמרעד ןעּבָאה סָאװ ,רעזייה עגידלעג
 "יצ עגירעדינ ןהעזעג ןעמ טָאה טייז ןייא ןופ .רעזייה-עיצַאטס
 .יִּב ןופ חיר ן'טימ ,רעטסנעפ-ןעטַארק יד טימ רעזייה עגידלעג
 דניה עגידנרעיוא ערעייז ןוא סעּפַאצַאק יד טימ ,ןעפנָארּב ןעגיל
 "רעפ ערהיא טימ עינלעשזרָאג . יד--טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא
 .ףעצרַאװש ַא יװ טכַאמרעפ ןוא טקַאחרעפ ,סנעמיוק עטרעכיור
 טּבעלעגפױוא סעפע טָאה עדייב יד רעּביאנענעג ןוא םרוט
 .ןײױה ןעטלַא ןופ ְךַצד רעשיטָאמ 'ר רעטלַא רעד .רעגייטש ַא
 .פַאק טימ ןערָאװעג טגעלעּב ךעלּב עטיוה סָאד טָאטשנָא זיא

 "עז דנעו יד .רעטסיולק ַא יװ טענגַאמ ןופ ץיפש ַא טימ ןוא סעיל 120



 ג ערורוד יירד

 / ןערָאװעג ןענעז רעטסנעפ יד ייב ןוא טרילּבַאש ןערָאװעג ןענ
 "יטס .ןוא ןעזנרַאק ו טימ טצוּפרעפ ,ןעטסענ עטלַא יד ןעסירעגּבָארַא
 ,ּפעק עװָאז

 ןעּבָאה רעזייה עשיטָאמ 'ר עטלַא יד סָאװ ,םעדרעסיוא
 ןעסַאג יד ךיוא ןענעז ,םרָאפ רעייז ןערָאװעגנָא זיײװֿכעלסיב
 םעד ןערָאװעגנָא זײװֿפעלסיּב ןעּבָאה ייז .ערעדנַא ןערָאװעג
 ןיא ןעגָאלשעגנײרַא ןעּבָאה רעריקורּבױעסַאג יד ןוא חיר-םייל
 ןוא ןהעג םוצ רענייטש עגידעקעריפ ענדָאמ סעּפע דרע רעד
 ןוא .ןעפױלּבָא-רעסַאװ םוצ ךעלקירּב טימ סעקָאטשניר ענדָאמ
 ןיא ןעהעטש ןעהעזעג ןעמ טָאה סמענורּב טָאטשנַא ךעלעפמָאּפ
 "ייו רעד ןופ ןעמוקעגנָא לָאמ עלַא ךיוא ןענעז סע .טַאג ןעטימ
 ;ץַאלּפ םעד ןעטֿכַארטעּב וצ ןרעינישזניא ענָאיזַאק ןהאּב רעט
 "רוט ַא :עדייּבעג עשיאיײצילַאּפ ַא ןעיוּבסױא ןענָאק טעװ ןעמ ואוו
 ךיז ןעּבָאה ענעמוקעגנָא יד .לג ,ד .א טַארטסינַאמ ַא ,עלעמ
 קעוַא ןוא ץשולַאצ טימ ןעטַארעּב םעד ןעגעוו לָאמ עלַא טסנרע
 ,עכילהערפ יז ןענעז

 -עלַא םעד רעּביא ןעווע'ּתיּבה-לעּב סָאד ךייש זיא סע סָאװ
 יד וצ ןעלהעפעּב ענייז ,ץשֹולַאצ ןהעזעג רונ ןעמ טָאה ,ןעמ

 רעלעק ןיא ךַאד םוצ ןעטגוא ןופ ןעגנַאגעג ןענעז תוֿכאלמ-ילעּב
 -עגניוא ָאד ןענעז סעיטָאמ 'ר החּפשמ יד .ןעסַאג יד רעּביא ןוא
 -רעּביא ןעּבָאה ןוא טשינ ךיז ןעשימ סָאװ ,עדמערפ יװ ןעמוק
 : .טשינ העד ןייק טּפױה
 -עסיב ַא סעּפע ןעמוקוצ ץיטָאמ 'ר טְגעלְפ רונ לָאמלייט ַא == -
 א ךיז רַאּפש ַא טימ ןעגערפ ןוא ןעלַאּפעג-ּבלַאה ,ףייװ-ּבלַאה על
 : ןעקעטש םענרעּבליז םענעּבילּברעפ ןייז ןופ דנַאה רעד ףיוא

 ? עלַאצ 'ר ,ןעמוקנַײרַא ָאד טעװ סָאװ--

 --,לרעטסנעפ ַא רעדָא לעזינרַאק ַא רונ ,טייקגיניילק ַא טָא--
 .עלַאצ ןרעפטנע דנַאה רעד רעטנוא יװ סעּפע טגעלפ

 ּפָאק םעד רעֿכיז טשינ טגעלעגניירַא טָאה ּבייוו סעיטָאמ |
 | ,םעלֲא םעד ףיוא גיגעטרעטנוא ןוא ןעלַאּפעג טלעקָאשעגוצ ןוא
 11 ,טשיג רעדָא ;ָאי טגָאזעג טָאה עלַאצ סָאװ



 .םיֹוּבטסַאט ;

 ;ןעזָאלּבעגנָא ןעטניה ןוּפ ןענַאטשעג ןענעז עמהומ ןוא רעטעפ רעד
 ךיוא ןענַאטשעג ןענעז טייז ַא ןֹופ .טדערעג טשינ ןוא עיזגורּב יװ
 סעדעי ןוא ,עיסָאס רענעּבילבעגרעּביא רעגיצנייא רעד טימ ַאטירַאמ
 .טימ יז טָאה ,טייז סעטירַאמ ןיא ןעמוקעגסיוא זיא שולַאצ ןעוו לָאמ
 :טקרעמעּב ,ןעלעפעג ןייז ןָאק טָאװ ,לעֿכײמש ַא סעּפע

 רעהירפ ייז ןענעז סָאװ ,רעזייה ערעזנוא רונ סטעז--
 -ָאס ,רעסעלש עשיצירּפ יװ ,ייז ןעהעטש דניצַא ,ענֿכירּפ 1 ןעזעוועג
 יד יו ,ןעבעל ןעלעוו רימ ,ןעשנעמ עיינ רימ ןערעוו טציא ,עיט
 .ןעפַארג יד יוװ ,םיצירּפ

 -רעטיצ ַא טימ ליטש טדערעג ַאטירַאמ טָאה רעטרעוו יד
 יא ןעזעוועג ןעטלַאהעּב זיא סע רעֿכלעװ ןיא ,עמיטש עיירט-גיד
 ןָאק ןעמ סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע יא ,סעש'הלּכ יא ,סעשירעטער
 ,הדיחי-תּב ַא ןופ ּבוטש רעד ןיא ןעניפעג רונ סע

 ַא  ןעלַאפעגּבָארַא ץשולַאצ ןעּבענ זיא לָאמנײא סעּפע
 טיי ךיז טּפַאֿכעגיֶא ליטש רעד ןיא טָאה ַאטירַאמ ןוא טע'וב
 !טימ יז זיא ,ןעזעװעג טשינ זיא רענייק ןעו ,ךָאנרעד .ץרַאה
 :וצ טירט עליטש

 עֿכלעזַא ןיא ץלַא טהעג ןעמ ,ךיז ןעקָארשרעד ,טָאג ייּב--

 ןיימ וצ ןערהירוצ ץימע ךיז לָאז סע ,יוא .רעטרע עֿכילרהעפעג
 סַאטירַאמ זַא ,גנורעכיזרעפ ןייק ןיוש טָאה רעּבָא שולַאצ ,ץרַאה
 =יטש זיא יז רהעמ סָאװ ןוא ,טפרַאדעּב טשינ ,םהיא רעהעג ץרַאה
 *רַאה ץלַא ,לעגענ ענייז רעטנוא ןעלַאפעג רעגיד'תועינצ ןוא רעל
 ,דייר ענייז רעטרַאה ץלַא ןוא םיטש ןייז ןעגנולקעג טָאה רעט

 :עלעטניּפ ןייא טהערדעג רעּבָא חומ ןייז ןיא ךיז טָאה סע
 םעד טָא ןופ ןערעװ רוטּפ ןעצנַאגניא ןעמ ןָאק ןעוו ןוא ױזַא יו
 טָאה לָאמנײא ןוא .החּפשמ סעיטָאמ 'ר טסייה סָאװ ,רעטנָאלּפ
 : רעגינעוו טשינ ןוא רהעמ טשינ טרעלקרעד שולַאצ

 ןעּבעל ן'רָאפ רהַאפעג ַא טהָארד סע ,םיּתּבה-ילעּב עטלַא--
 ,טיופעגרעּביא ןערעװ סָאװ ,סעדייּבעג עכלעזַא ןיא ןעניואוו וצ
 ןיא ןעגָארטרעּביא לייוורעד ךיז ןעזומ ,ךיא ןעֿכער ,טעװ רהיא
 יא טוג ןייז טעװ סע .רעזייה-םירעיוּפ עטנעהָאנ רעדָא סעקרָאמָאק

 .תובוח-ילעּב יד רַאפ יא ךייא רַאפ 2
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 טקנוּפ ,ענימ ַאזַא טימ ןערָאװעג טגָאזעג ןענעז רעטרעװ יד
 םעד עגעלָאק ןעקנַארק ןעטלַא ןייז וצ רָאטקָאד א טדער סע יװ
 -ניל ןייז טימ ןערעהפיוא רע זומ ,ןעּבעל לָאז רע זַא םוא :ססוג
 טקעטשעגניײרַא ייּברעד טָאה שולַאצ .ןעמעטָא וצ טסורּב רעק
 רע טָאה רערעדנַא רעד טימ ןוא לעטסעװ ןיא דנעה ענייז
 -עג טדערעג טָאה רע .עלעקעטש ןייז טרַאּפשעגרעטנוא ךיז
 רענעי ןעגעלעג ןיוש ןיא םיטש ןייז ןיא . רונ ,דלימ ןוא ןעסַאל
 *עדנַאנַא סע טעװ ,ןעזָאל טשינ סע וטסעװ :סולשעּב רעטסעפ
 .ןָאהט רער

 .ןהעשעג גנַאלרעפ ןייז זיא רעטעּפש געט עֿכילטע טימ

 יד ןיא ןעגָארטרעּביא ךיז ןהעזעג ןעמ טָאה סעדייּבעג יד ןופ
 'ר .החּפשמ עטלַא יד רעלֿכײּפש-רעגַאל ןוא ןערעמַאק עטנעהָאנ

 ַא ןיא טלעטשעגניירַא ןערָאװעג ןענעז ןעטעּב עטיירּב סעיטָאמ
 ןעמ טָאה טרָאד .עגָאלדָאּפ ַא ןהֶא רעלכיײּפש ןעטֿכיײפ גירעדינ
 ןוא םישודק ענייז טימ הרונמ עגיד'תּבש ןייז ןהעזעג ךיוא
 ,ןעסטֿבַאנוצ-סטעּפש ןוא ןעטטֿכַאנצ-טגָאטיירפ ענייז טימ ,תולדבה
 ,טעּב ןייא ןיא טעיצשעימָאּפ ךיז ןעּבָאה עיסָאס ןוא ַאטירַאמ
 העייז ,ךעלטסעק רֶמֹּפ ַא ןעזעועג זיא להּוטש רעייז ,ןעטסניד יו
 ,רָאנ לייוורעד ,לייוורעד ףיוא עטּפַאלקעגפיונוצ רעטערּב--שיט
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 רעד ןוֿפ ןעלַאֿפ סָאד

 . הרומ - דומלּת רע-:נ

 ןָאהטעג זָאל ַא טייצ רעטוג רעד ןיא ךיז טלָאװ רהיא ןעוו :
 ןעטירד ןפיוא רהיא טלָאװ .עינלעשזרָאג רעד ןופ סטכער ףיוא
 עגירעדינ ,רעזייה ריפייירד ַא ןופ עהייר ַא ןענופעג טסרָאיװ
 ןגמ ַא, ןּופ םרָאפ רעד ןיא ךעלעּבייש ןוא ןעּביוש עטרילָאק טימ
 ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ךעלעזיה יד ןופ עטֿכישעג יד ,"דוד
 'ר רעדייא ךָאנ ,ןעדוי-ספרָאד רַאפ הוקמ ןוא שרדמה-תיּב ַא טימ
 ךיז טָאה סע יװ רונ .טהילּבעגפױא טָאה עינלעשזרָאג סעיטָאמ
 .סָאד ךיז טָאה ,עינלעשזרָאג רעד ןופ גנוגעוועּב יד ןעּבױהעגנָא
 . רעזייה יירדיייווצ יד .ןעיטָאמ 'ר וצ ןעּבילקרעפ ןינמ עשיפרָאד
 ,רעהעגכרוד רַאפ טרָא-הורּבָא'נַא ןערָאװעג סלייט טציא ןענעז
 ןופ רעדניק עמירָא יד רַאפ הרוּתידומלּת ַא רַאפ זיוה ַא סלייט
 ,טנעהָאנ ןוא טייוו

 ךס ַא ןופ ןענַאטשעּב זיא זה םעד ןופ גינעווניא רעד
 -סיוא לייט ַא ,טֿכיל ןופ רעֿכעל עטנערּבעגסױא טימ ןעשיט עטלַא

 ןעמענ ,שמוח ןופ ןעמענ ,םיּתּבה-ילעּב ןופ .ןעמענ יד טצירקעג

 "עג זיא עדנעטש ףיױא .תויתוא םּתס ןֹוא םיארומַא םיאנּת ןופ 4



 ערורוד יירד

 -פיוא רעגיּבײאנַא טימ ןעוויוא רעגיצערק רעטיירּב ַא ןענַאטש
 ןיא ןענַאטשעג ןענעז רעמעלעּב ןפיוא ,"רדא סנֿכנשמ, טפירש
 -נייק ןענעז ייז תמחמ סָאװ ,ןעּבױט ייווצ עזָאּפ רעגידנעהילפ ַא
 ,גידורּב ןעזעוועג ייז ןענעז ,ןערָאװעג טּבױטשעגּבָא טשינ לָאמ

 -נעמ, ,דויא טּבעלעג טרָאד טָאה יּבר ןוא רעהעזפיוא סלַא
 ,גָאטייּב ייס ,גידגעטש ןעד ,ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה "חצנמל ליד
 רע טָאה רעיורט  ייּב ייס ,טייקכילהערפ ייּב ייס ,טֿכַאנייּב ייס
 חצנמל רעגיזָאדרעד טָא ,"חצנמל" טרָאװ סָאד טזָאלעגסױרַא טשינ
 . זיולּב ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה ךעלגנוי גיסיירד ענייז טימ ןעמַאזוצ
 עיטָאמ 'ר זיא ,תוּכוס ךָאנ ,רהָאי ןיא לָאמנייא סָאװ ,ףיורעד
 טימ ןעמוקעג סטֿכער ףיוא רעטֿכָאט רעד טימ לישטעק ןייז ףיוא
 ,דלעג ןוא ןעפנַארּב ,ךעלזייה ,ךעלעוויטש ,ךיש טרָאּפסנַארט ַא
 "נָא טפּול יד ,גידורּב ןעזעװעג רהָאי ץנַאג ַא טרָאד זיא םורעד
 | ,סערוטנַאװַא ןוא ןעגעלשעג טימ טליפעג

 "בא טגנערּבעג טָאה תוכוס ךָאנ רעד רעּבָא רַאפרעד
 עגידורב יד ןיא תוּכוס ךָאנ דלַאּב ןעד .גנוּבעלפיוא ע'תמא -

 עגָאלדָאּפ יד ןוא ,טצוּפעג ןעביוש יד ,טגיניירעג ןערָאװעג הרונמ
 -עועג זיא "?חצנמל לידנעמ,, ןוא ,דמַאז ןעלָעג טימ טישעגסיוא
 "רעּב ןעיורג םייּב טּפוצעג ןוא ןתוחמ ַא יו ;ל'מילהּת םייּב ןעס
 יו ,עּבמעג רעד םורַא טמױרגעגמורַא ןעזעוװעג זיא סָאװ ,ליד
 | : רעדניק יד טסיירטעג ןוא לירעּב טוג ַא

  טעװ ןעגָאז רעיא ןעד ,סטגָאז ,ךעלרעדניק + ,סטגָאז--
 ןוא ,עלעשטעק ַא ךייא וצ ךיז טקור סע .טסיזמוא ןייז טשינ
 טגיל עלעשטעל םייּב ,עלעשטעל ַא ןַאהרַאפ זיא עלעשטעק ןיא
 .סטגָאז ,ךעלרעדניק ,סטגָאז ,עלעזייה ַא עלעֿכיש םייּב ,עלעכיש ַא

 טיײקטנעהָאנ יד טלהיפרעד ןעּבָאה סָאװ ,רעדניק יד ןוא
 טגָאזעג ,טגָאזעג ןוא ןעגנוזעג ןעּבָאה ,לישטעק סעיטָאמ 'ר ןופ
 ןעסיורד ןוא סרעקוקסיוא יירדיייװצ יד זיּב ןעגנזעג ןוא
 -נעּפַאלק ,סיפ יד טימ גגידנעקצָאה ,םודנעּפ-םודנעה ןיירַא ןענעז
 ַא "חצנמל לידנעמ, שיט ןופ רױפַא זיא ָאד .ןעכעלּב טימ גיד
 ךןכ5 דָאּפַאק עװָאטַאװ טעטַאלעג ַא ןוא ךעלטדנעה עּבָארג טימ עלעדוי



 ,םופטסַאמ
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 ןעגנוזעגסיוא ןוא ןלַאה ןפיוא עלײשטַאפ רעטיור ַא טימ לעט
 :רעטרעוװ יד לעֿכילוק ןיד ַא סעּפע טימ

 ןָא-ןעמוק רעטֿכָאט ןייז ןוא עיזָאמ 'ר !םיאּבה םיכורּב--
 חצנמל ,דודל הצנמל ..ןוא ,ךעלרעדניק ,טשינ עשזיטגייווש
 עכילטע עשּביה ןעגיוצעג ןַאד ךיז טָאה חצנמל רעד ...עיטָאמל
 -נולקעּב ןוא ןעגנוזעּב ןערָאװעג זיא ןעמוקנָא סעיטָאמ 'ר .טוגימ
 -בֲארַא בירעמ ןוא החנמ ךָאנ טָאה ןעמ ןוא ברעה תעש דע ןעג
 טָאה ךָאנרעד .סעקלוּב טימ שיפ ,ךעקעל ,ןייוו ,ןעפנָארּב ןעמונעג
 .ןעלייט ןוא ןעסע ,ןעקנירט סָאד ןעּבױהעגנָא ךיז

 חצנמל לידנעמ רונ טשינ ןעזעוועג ייּברעד ןענעז ךילריטַאנ
 ןעּבענרעד טָאה ,רעגייטש ַא ,ןעשנעמ ע'בושח ץנַאג רונ ,ןײלַא
 תואיפ ערעטיש טימ דוי ַא "להומ והירֿכז, ,בושח ַא טניואוועג
 סָאװ תמחמ סָאװ ,דרָאּב ועד ןיא רהָאה עסייוו עגיצנייא ןוא
 .גייא יז ןוא רכז ַא ןופ הציצמ עקרַאטשיוצ ַא טּפַאֿכעג טָאה רע
 ארוק-לעּב ַא ;ןעגָאמ ן'פיוא ןערָאװעג קנַארק רע זיא ,ןעגנולשעג
 ןיא רפס סָאד טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,םעד ּבילוצ סָאװ ,םייח
 -נעטש ףיוא לָאמנייא רע זיא ,רעטסנעפ םענעּפָא םייּב רופּכ-םוי
 סָאװ ,ןעשנעמ עגיטייז ךָאנ ,ךָאנ ןוא ןערָאװעג גירעזייה גיד
 , .ןעלייט ןוא ןעקנירט ,ןעסע ןעפלָאהעג ןעּבָאה

 ךָארג ,רהָאי וצ רהָאי ןופ ןעזעװעג זיא גהנמ ַאזַא טָא
 יד ךיז רַאפ ןהעזעג ןיוש ןעּבָאה רעדניק יד ןעו ,טלָאמעד
 טלָאמעד דָארג ,געט-תוּכס ךָאנ עגיּפמוז יד ןופ טֿכעג עסיורג
 -עּב ייז ןוא עיטָאמ 'ר רעגיצרעהטוג רעסייוו רעד ןעמוקעג זיא
 ,טהיינעּב ןוא טדיילק

 ֹא

 סָאװ ,געט-תוּכוס ךָאנ עטצעל יד ןעזעוועג ןענעז געט יד
 םייּב .יינש ןוא טסָארּפ וצ ּפמוז ןעגיטָאלּב ןופ רעּביא-ןעהעג
 טצוּפעג ןעזעוװעג טשינ הרונמ יד זיא ?חצנמל לידנעמ,, ןופ שיט
 ןופ יו טזָאלרעפ ענדָאמ סעּפע ,טרהעקרעפ ,רונ ,גידנעטש יװ
 .ןערהָאי

 קנעש טרהעקעגרעּביא ןעגעלעג ןענעז עגָאלדָאּפ רעד ףיוא



  ,גרורוד יירד

 יקרָאק טימ ןעפרָאװרעפ ןוא טסימ טימ טישעגנָא ,ןעשיט ,קנעצ

 ןֶא טציא ןופ זַא ,טֿכודעגסױא ךיז טָאה . סע .ןעסָאריּפַאּפ ןופ ךעלי

 ,םישוּבלמ ןופ גנולייטוצ ןייק ןעמוקרָאפ טשינ ָאד לָאמנייק טעװ

 .טשינ לָאמניײק
 -ָאה--,חצנמל ןייק טשינ טנייה רהיא טגָאז סָאװרַאפ ,יּבר--

 ? יּבר--,ןעטעּבעג ךיז ךעלגנוי יד ןעּב
 --ןעגָאז טשינ טנייה ףרַאד ךיא סָאװ ,אמּתסמ ,רַאפרעד--

 ןעגױא יד גידנעבייר ,גירעיורט טרעפטנעעג לידנעמ סעּפע טָאה

 | ,דניק ַא יו!
 -עזנוא ןעגנערב טשינ עיטָאמ 'ר ןעד טעװ ? טסייה סָאװ--

 ? ךעל'מישוּבלמ ער
 גירעיורט ןוא דרָאּב ןעציּפש יד ןעסיברעפ טָאה לידנעמ

 | : טרעפטנעעג

 ,זנוא וצ טּפַאכעגנײרַא ָאד ךיז טָאה סע רעוװ רהיא טסייוו-- = |

 ןעכַאמ ןוש ןֶא טניה ןופ זנוא טעװ סע רעװ ןוא ,םידימלת

 רעד .רסיק רעד ןוא עלַאצ זיא סָאד ! עטעקַאנ ,עסעפרָאּב רַאפ

 -רעפ ,עינלעשזרָאג רעד ןופ טגָאיעגסױרַא ןעיטָאמ 'ר טָאה רסיק

 ,רעזייה יד טּפַאֿבעג טָאה עלַאצ ןוא ,ןעשנעמ עטוג ענייז ןעּבירט

 הלחמ ,סרעּפרעק עטעקַאנ עועזנוא וצ ןוא זנוא וצ דניו ןוא העוו

 | .ער ענּפו ער

 ךָאד ןוא ּפעק יד טהערדעגסיוא גירעיורט ןעגָאה ךעלגנוי יד

 ןוא ,טרער יּבר רעד סָאװ ,ןענַאטשרעּפ ןעצנַאגניא- טשינ ךָאנ-

 | : ןעּבעגעגוצ טָאה לידנעמי
 ,סטהעג ןוא ךעל'מירפס ערעייא ,ךעלרעדניק ,סטמהענ,סטמהענ-- |

 זיא עיטָאמ םורָאװ ,סטהעג ,ןהעג ךייא טסייה יּבר רעד ןעוו ןעד

 -עמרעפ ןייז םורָאװ ,ןצּבק עיטָאמ רונ ,רשוע עיטָאמ טשינ ןיוש

 ןופ טרעטשוצ ןיוה ןייז ןוא תובוחיילעּב ןופ טּפַאכוצ זיא ןעג

 עש'יױג טימ טצנַאט ןוא תופרט טסערפ סָאװ ,רעד טָא ,יוג עלַאצ

 "ַא עיטָאמ ןיוש טעוװ  רהָאי-ייה ,ךעלרעדניק ,טרעה ! ךע ,תובקנ

 ..רָאג ןוא רעטניוו רעזייּב רעד רונ ,אּב ,ךַא ,ןעמוק טשינ רעה
 ָאד סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טשיג רעדניק יד ןעּבָאה רעדיװ |

 127 .ַאלּב יד ףױא ָאד טקוקעג גיד'תונמחר סעּפע ןוא ןהעשעג זיא
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 סע עֿכלעוו ףיוא ,דנעװ עטסוֿפ יד ףיוא ָאד ,ןעסיורד ןיא סעט

 ןופ טלהעצרעפ טָאה סָאװ ,ןוז עטלַאק עטיור ַא טניישעג טָאה

 ,טגָאזעג טָאה יּבר רעד ןוא ןעיינש ןוא טכענ עגיטסערפ עסיורג

 :ךעלזנעג עגנוי יװ ייז גידנעּביירט
 ןייק ןענַאד ןופ ןיוש ןָאק יּבר רעד ,םייהַא ,םיײהַא --

 ןיא ןהעג ,רהיא יװ טקנוּפ ,ןעזומ טעװ ןוא ןעּבָאה טשינ הנויח

 ,רעזייה יד
 "גנוי יד ןהעזעג ןעמ טָאה רעטעּפש געט עכילטע טימ

 "ֿברוד ןעדעי גידנעטעּב ןוא חטש םעד רעּביא עדנעשזדנָאלּב ,ךעל

 "עי רעייז טרעהעג ךיז טָאה סע ;דנַאש רעייז ןעקעדרעפ וצ רעהעג

 םיטש רעייז ןיא זַא ,ךיז טָאה טֿכודעגסױא ןוא לוק ךילרעמ

 ףױא ,רעזייה סעיטָאמ 'ר ףיוא ןייוועג-תונמחר סָאד ךיז טרעה

 {דנַאטשֶעּב ןעסױרג םעד ןיא ךָארּב ןוא סנעגעמרעפ סעיטָאמ 'ר

 .החּפשמה םויק טסייה סָאװ

 = א = אין אל =



 א

 ידניה רוד רעטלַא רעד
 טאב: מא

 רעד םורַא ןעּבילּברעפ ךָאנ זיא סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןופ

 רעד  .דניהךעטרַאֿכ ייווצ יד ןעזעוװעג ךָאנ ןענעז ,עינלעשזרָאג

 ןעשנעמ ן'טימ טימ ןעדייל וצ ןעזעוו-רעיט עטסעיירט סָאד ,דנוה

 יד ןיא ןעזָאלרעפ טשינ ךייא טעװ רע ,טונימ רעטצעל ןייז זיּב

 רע טקעל ,אלימ ,טוג ךייא זיא ,ןעטונימ עטסלעפייווצרעפ עמַאס

 ןעװ ,לעדייװ ץטימ ךייא וצ ךיז טע'פנח ןוא ןייּב רעייא ּבָא

 סעקרונ רעדָא טעיָאװ ןוא לעקניוװ ַא ןיא ץעגרע רע טגיל ,טשינ

 ןעטרַאכ ייווצ יד ןופ לזמ סָאד .ךייא טימ ךיילג סעטַאמס ןיא ךיו

 יז ןעו .םיּתּבה-ילעּב ערעייז ןופ קילג סָאד טליּפשעגכָאנ טָאה

 -וקעג ךיילג ייז ןענעז ,"יז ,,א ןוא "רע,נַא ,רעהַא ןעמוקעג ןענעז

 ןעגעלעג ייז ןענעז טכענ עגנַאל יד ןיא .ץונ א ןעגנערּב ןעמ

 רעד וצ טקעמשעג ןוא ,רעטעפ-ןעפנָארּב יד רַאפ ןעטייק יד ףיוא

 דנעריּפָאלַאג ייז ןענעז גָאטײּב 1 ץיִמַע טשינ ָאד טהעג ,טפול

 גײלק ןוא רהָאה עטלעטשעגפוא עטיױר יד טימ ,ףלעוו יד יו

 ךָאנ ןעלָאהט ןוא גרעּב יד רעּביא ןעגיולפעג ,ןעגיוא עזייב

 429 עג ַא ןעזעװעג זיא ןעּבעל רעייז .דרעפ ס'מייח רעטעפ םעד
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 טימ ןעלגָאר ןעהילפ תועובש ברע .סעגיטסול ַא ןוא סעטדנוז
 ןעטדגוזעג ןופ יז ןעֿכוזרעפ חסּפ ,רעזענ עלָאמש ערעייז וצ זעק
 יד ּבָאןעטרַאװ ןוא ןעסיורד ןיא ייז ןעהעטש תוּכוס ,חסּפ .ןּברק
 הּכוס ןיא גידנעזעג ,רעלעט-שיילפ ןעסיורג ץטימ עט'תיּבה-ילעּב
 שיט ץפיוא סעּפַאל עדייב טימ ךיז ןעלעטש ייז רעדָא ,ןײרַא
 .ןייּפשוא ןעגָאז ןעפלעה ןוא םייח רעטעפ ןופ
 ָלל ץפיוא טֿכַארטרעּפ ךיז טונימ ַא ףױא טָאה ןעמ ןעוו |
 טנעקרעד ךיוא ייז ןיא ןעמ טָאה ,דניה ייווצ יד טָא ןופ ןעּב
 .עינלעשזרָאג רעשיטָאמ 'ר רעד ןופ ןעּבעל ענעש עטדנוזעג סָאד
 .ייק סָאװ ,ןערעטקַארַאכ ענרעזייא טימ דניה ןעזעוועג ןענעז סָאד
 -ַאה ייז יו שרעדנא ןעגייצרעּביא טנָאקעג טשינ ייז טָאה רענ
 א ריט רעד רַאפ טכַאנייּב ןהעזרעד ייז ןעּבָאה .טֿכַארטעג ןעּב
 ,סַאג ן'רעּביא ןעּפעלש ךיז ךַאוש ללכּב ,ןעצכערק ,ןעטסוה שנעמ
 "נא זיא סָאד זַא ,ןענַאטשעפ ןעמ טָאה ,סופרָאּב ןהעג רעדָא
 ךיז ןעמ טָאה .הבנג זיא טרָאד ,טײקמירָא ואוו ,ָאד ןוא רעמירָא
 ןעגנירּפש ןוא ןעלכרָאֿכ ןרעדנַא ןעּבענ רענייא טלעטשעג דלַאּב
 ,ןײרַא טפול רעד ןיא דליוו

 טימ שנעמ ַא טקרעמעּב טָאה ןעמ ןעוו ,רעדיוװ ,טרהעקרעפ
 ,אּברדַא ,ןעגיל גיהור ןעּבילּבעג ןעמ זיא ,עלעקעטש ןרעּבליז ַא
 דניה עגיזָאדיד טָא .טלעװ סטָאג ףיוא יירפ ךיז העג ,אּברדַא
 סָאװ ,דניה עירָאגעטַאק רעד ןיא טנהָאמרעד סָאװ גינעוו ןעּבָאה
 / ,ןיינ .ןעגיוצ ךָאנ ךיז ןעגָאי ןוא ןעפָאלש טשינ ןעמוק ,ןרעדנַאװ
 ,עיצידַארט ַא טימ דניה ,עטיהעגּבָא ידניה ןעזעוועג ןענעז סָאד
 א טימ ןעשינעפעשעּב ,ןעקירדסיוא ױזַא ךיז ןָאק ןעמ בוא ןוא
 -רעפ לָאמַא ךיז ןעגעלפ ייז ןעוו .טייהנעגנַאגרעפ-החּפשמ רעגייר
 ןעּבָאה ,רעטָאפ רעייז ןעזעוועג זיא רעװ ,רעגייטש ַא ,ןעטכַארט
  טימ דנוה ןעטלַא ,ןעטױר ַא טגנידעּבנוא טלעטשעגרָאפ ךיז ייז
 ןוא ןענעז ייז יװ ,ןעפיױל םוצ רעקנילפ ַא ,עדרָאמ רעלָאמש ַא
 -רעפ ךיז ןעּבָאה ייז ןעו .ענעז ייז יו ,רעטיהּבָא רעיירט ַא
 -ַאה ,רעדניק יד ןייז ןעפרַאד רעדָא ןעוועג ןענעז רעװ ,טכַארט
 ךיז ןעלעװ סָאװ ,ךעלטְרַאכ עגיילק טלעטשעגרָאפ ךיז יז ןעּב

 ןיירַא יײז ןעלעװ ךָאנרעד ,טסורּב רעייז ייּב ןעטלַאה טייצ ַא 0



 ! , תורוד יירד

 ןעמהענרעפ רעדָא ,עינַאװעלָאּפ רעדָא ,ןעריציפָא וצ טסניד ןיא
 | ,ייז יו ,ןעטסָאּפ ןימ ַאזַא רָאג

 טשינ לָאמנייק קנַאדעג רעייז ףיוא זיא רעּבָא ךַאזטּפױה יד
 ךיז לָאז ןעּבעל-ההּפשמ רעייז ןיא סָאװ ,סעֿכלעזַא סעּפע ,ןעמוקעג
 .ןהעשעג סעּפע ייז טימ זיא ָאד רונ .ןימ דמערפ ַא ןעשימרעפ

 .ןעמוק וצ טרעהעגפיוא ןעּבָאה סע סָאװ ,ןָא טייצ רעד ןופ
 סָאװ טַאהעג טשינ ןעּבָאה דניה יד ןוא ןעפנָארּב ךָאנ םירחוס
 .זיא לָאמַא .ןעפיולמורַא לּכ-םדוק ןעּבױהעגנָא ייז ןעּבָאה ,ןעטיה וצ
 דמערפ רעד ןיא טגיטֿפענעגרעּביא ןוא רהופ ַא ךָאנ ןעפָאלעגֿכַאנ ןעמ
 טָאה ,םעדרעסיוא ; רעדנוזעּב לָאמַא ןוא ןעמַאזװצ לָאמַא ,טֿכַאנ ַא
 -נָארּב רעיײנ רעד ןופ עדמערפ יד דניה יד :סעּפע ךָאנ טריסַאּפ
 ,טפָא רעייז ייז טימ ץיובח ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה ק רּבַאפ-ןעפ

 א לָאמַא טגעלפ--,רעגירהָאהטױר וד ,טזיב וד ןעש יוו-- |
 םעד "רע, םוצ ןעקעמש ַא טימ ןעשזדנָאלּברעפ דנוה רעגיד'נֿכש

 | ,טרַאכ

 += לישב

 --,טסַאג רעיינ וד ,רימ טזיּב וד ּביל ךיליירג יװ ךַא--
 ,ןֿכש םעד ןעריטנעמילּפמָאק ,ןיטרַאֿפ יד ,?יז, יד טגעלּפ

 רעּבָא זיא ןעטנעמילּפמָאק עלעדייא עגיזָאדיד טָא ןופ
 | .עידעגַארט עלעקיטש א סױרַא

 ,טקרעמעּב ,טרַאכ רעד ,"רע; רעד טָאה לָאמנייא זעּפע
 ,טגנערּברעפ טפָא ױזַא טָאה רעֿכלעװ טימ ,עט'נכש יד זַא
 ;קנילפ ןוא ךיוה ,טױר ,רע יו טשינ ,דניק ַא ןעריוּבעג םהיא טָאה
 ,עדרָאמ רעצראװש ַא טימ ,שפנ גידֿכעלײק ,ּבָארג ַא סעּפע רונ
 ךיז טָאה טּפָאמ רעד .'טּפָאמ, סע ןעפור ןעשנעמ סָאװ ,סנױזַא
 ךיז ןעגָאי ןוא זיימ ןעּפַאֿכ : יװ ,ןעֿכַאז ע'טואימ טימ ןעּבעגעגּבָא
 רעטױר ןייז טימ דנוה רעלענַאיצידַארט יעד ןוא ץעק ךָאנ
 רע .ןעטלַאהעגסױא טשינ טושפ סע טָאה טייהנעגנַאגרעּפ-החּפשמ
 -יוא ענייז ןיא ןוא לעדייװ ץטימ ןעהערד ,ןעּביײלּב ןהעטש טגעלּפ
 רע טָאה דנַאש ןוא לעפייווצ ןופ .ןענַאטשעג ןערהערט ןענעז ןענ
 רעד םהיא טָאה ָאד רונ ,ןעסיירוצ טלָאװעג ,ןהוז םעד ,םהיא
 .לעמיה םוצ טעיָאװעג רונ טָאה רע ןוא ןעטלַאהעגּבָא תונמחר

 131. זיא סָאװ ,ןיטרַאֿכ רעד טימ טריסַאּפ טָאה עטֿכישעג עּבלעזיד
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 ןעּבענ ןהעורעד ןעמ טָאה ןכש םעד טימ טּפָא ןעגנַאגעגמורַא
 ענעסקָאװעּב ,ערעסערג ןוא ערענעלק ,סעילדוּפ עטיוװס ַא רהיא
 רעד ייּב טקרעמעּב ןעמ טָאה לָאנלײט ַא .ןעסּפעש יװ להָאװ טימ
 םעד ףױא ךיז ןעסייּב ןוא זייּב ןעקרָאװ ,ןעגירק ךיז ןיטרַאֿכ
 -ייז טימ ןעפױל ןעהעזעג ייז ןעמ טָאה לָאמ ךס ַא רונ .ןוּבשח
 ייטדניה ַא סעּפע טימ ערעדנַא טָאד ןעּבענ סנייא רעדניק ערע
 : ןעגערפ ךיז ןעטלַנװ ייז יו טקנוּפ ,ןעגיוא יד ןיא הללק רעש

 טיהעג טשינ ןעד רימ ןעּבַאה ?זנוא סָאד טמוק סָאװרַאפ--
 ןוא םיתּבש ערעייז ןופ ןעטלַאהעג טשינ ? םיּתּבהיילעּב ערעזנוא
 ? םיבוט-םימי

 -גײא'נַא ןייז טנָאקעג ָאד טָאה ,ךיז טֿכוד ,רעפטנע רעד ןוא
 ּבָא טפָא ךיז טלעגיּפש םיּתּבהיײלעּב יד ןופ לזמ סָאד .רעֿכַאפ
 -ָאמ 'ר ייוצ יד ןעּבָאה ךָאנרעױזַא .דנוה ןופ המשנ רעד ףיוא
 "וצ-ןעילימַאפ ןוא -ןעשימָאנַאקע רעיז ןעזיװעגנָא דניה עשיט
 ןעסקאוועג רדסּכ זיא רעגנוה רעד ןוא גנורעטיּברעפ יד ,דנַאטש

 עשיטדניה ערעייז טָאה גנושימוצ-החּפשמ עגיניזנהַאװ סָאד ןוא
 ,טגלָאפרעפ רעצרעה

 .ךַאז ענדָאמ ַא ןהעזעג ןעמ טָאה לָאמנייא סעּפע
 ןעּבָאה ,ןעפָאלש רעדניק עדמערפ ערעייז .גידנעהעזרעד

 ליטש-רעד ןיא סעּפע ךיז ,טלעטשעגפיוא ןעטרַאֿכ עדייּב ךיז
 טָאה רעּבָא ןעפיול םייּב .ןעפיול ןעמונעג ןוא טסעומשעגֿכרוד
 "קירוצ םוא ץעגרע ןעפיל ַא טשינ זיא סָאד זַא ,טקרעמעּב ןעמ
 ןעדליו ַא ךָאנ יו ןעפױל א ןעזעוװעג זיא סָאד ,ןערהעקוצ
 רעד ןופ ןעפיױל ַא ,רעייפ ןופ יװ ןעפיול ַא ,ןעגָאלש-ןעקעטש
 סָאד טזָאלרעפ יז ןעּבָאה ןָאטלָאמעד ןופ ןוא טלעװ רעיינ
 ,גיּבייא .,גיּבייא ףיוא טרָא עֿכילקילגנוא



 - ילעגױֿפ עטלַא רוד רעד

 עשיטָאמ 'ר עטלַא יד טזָאלרעּפ טָאה סָאװ טשינ סָאװ

 ,רעמהענ-הבדנ ,םינבדנ ,רעהעגֿכרוד ,םירחוס עטוג יד :טלעוו

 ןייא .רענרעל-הרוּת ןוא רעקגירט-ןעפנַארּב ,םידיסח עכילהערפ

 'ר ןופ רעטסנעפ יד ייב ןעטלַאהעג טסעפ ךָאנ ךיז טָאה ךַאז

 .לעגיופ יד : ןעיטָאמ
 "נָאלּברעפ דלַאװ ןעטנעהָאנ ַא ןופ טָאה קירוצ ןערהָאי טימ

 ףױא טשינ טסענ ַא טֿפזעג טָאה טָאװ ,לעגיופ עיַאטס א טעשזד

 ערעבכיז ןייק טשינ ףוסילּכ-ףוט זיא םיוּב רעד ןעד ,םיֹוּב ןייק

 דניו א ןָאק ןעגרָאמ ,ןעקַאהרעטנוא םהיא ןעמ ןָאק טנייה : ךַאז

 יז על'היח ַא סיּפע ןָאק ןעגרָאמרעּביא ןוא טסענ יד ןעגָאיּבָארַא

 רעפ ַא ייּב יװ רערעֿכיז ןייז ןיוש יז ןָאק ואוו ןוא ,ןעגרַאדרעּפ

 ןענױאװ ןעשנעמ עטוג ואװ ,רעטסנעפ ַאזַא ְךָאנ ןוא ? רעטס

 טרעװ רעטסנעפ סָאד ןעוו ,טייצ-סגנילהירפ ואוו ,טרָאד ? טרָאד

 סע טקור ןעמ ,סע טקור ןעמ ,טכַאזעּב וצ ןעמ טהעג ,טנעפעעג

 .טסענ-לעגיופ יד טשינ רונ רהיר : דיילטימ טימ טגָאז ןעמ ןוא

 |33 ךיז ןעמ טּפַאֿכ ,ןעפָא ןענעז רעטסנעפ יד ןעוו ,טייצ-רעמוז ןיא
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 רעסַאװ לעסיּב ַא ,עקשירק ַא ךָאנ ּבוטש רעליטש רעד ןיא ּבָארַא
 ,רענרעקנעטשרעג ןוא

 .ערעדנַא ץנַאג ןעזעוועג ךיוא ןענעז לעגיופ עגיזָאדיד טָא
 עבטּב ןענעז עשידלַאװ יד ןעד ,דלַאװ ןיא ןעּבעל סָאװ ,יד יו
 ץלַא ,טכסעג ןייד ,טסענ ןיימ ,רעדניק-ּבעל ,סעיַאטלוה ךעלקיטש
 טָאה רעּבָא ָאד .טשינ סע ןיא דיישרעטנוא רעסיורג ןייק ,סנייא
 רעד ןופ רָאּפ ןייא סָאװ ,עיצידַארט לעקיטש ַא ןקטלַאהעג ךיז
 -רע ןוא רעטסנעפ ן'רעטנוא טצעזעּב ךיז טָאה עיַאטס רעטשרע
 .םימי ןוא םיתּבש טימ ,עגידלעגילפ"ןייר תורוד ,תורוד ןעגיוצ
 ,ןעשנעמ ייּב יװ טקנוּפ ,ןרעיורט ןוא תוחמש טימ ,םיבוט

 טסענ ַאזַא ןערָאװעג ןעפַאשעּב זיא ,ָאזלַא ,דניוו ן'פיוא טשינ
 -עטַאט ןענעז ןעטייצ ךרוד יוג ,גָאט ןייא ןייק ךרוד טשינ ןוא
 רעטסנעפ יד וצ ןעמוקעגוצ ,ךעלרעדעפ עיינ טימ ,לָאמעלַא עמַאמ
 גנולצולּפ .רעדניק יד ןופ טסענ יד טקרַאטשרעפ ,טקרַאטשרקפ ןוא
 :השעמ ענדָאמ ַא טהישעג סע ןוא--גָאט םענעש ןייא ןיא רעּבָא
 -נעמ ןופ ןרעטעלק  ךיִז טרעה ךַאד ןופ טייז רעד ןופ סעּפע
 יוק םייב רערהעקנעמיוק ןופ ןרעטעלק סָאד יװ טשינ ןוא ןעש
 ןעמ טגָארט טכױרָאפ ןהָא ,רעטסגעפ ןופ טנעהָאנ רָאג רונ ןעמ
 -רעד ,סעקלעב יד ןעגעז ןעמ טרעה ךָאנרעד ,ךעלּב סָאד ּבָארַא
 עדליוו ַא סעּפע ןעמ טהעז ,רעטסנעפ ן'רעטגוא טמוק סע ןעװ ,ךָאנ
 .; יירשעג ַא ןוא ּבָארַא סייר א ןעּבעג דנַאה

 | ןלעגױפ ָאד ףרַאד רעװ ?לעגיופ--
 ןוא רעדניק עגנוי יד טימ ןעמַאזוצ טלַאפ טסענ עטלַא יד

 רעטסנעפ םורַא ךיז ןעהערד ,ךיז ןעהערד ערעטלע יד רונ ,רעייא
 ,ךילדנעטשרעפטסּבלעז .שינעהעז םעד רַאפ עגושמ ןערעוו ןוא
 ,לעגױפ-דלַאװ יד ןופ םירבח לעגיופ ץזָאלמײה יד טָא ןערעו
 ןעמַאװצ ייז טימ ןעסע ןוא טכַאנ ַא יז יב רעּביא-ןעפָאלש ייז

 -עג ריא רעטסנעפ ן'רעטנוא טרָאד זַא .רעּבָא קנַאדעג רעד
 .הירפ ןיא ּבור'ס .טשינ הור ןייק ייז טֹוָאל ,טסענ רעייז ןעלַאפ
 ןעשטשיּפ ,ךיז ןעהערד ,םירבח ערעייז טימ ןָא ייז ןעמוק ןעגרָאמ
 ,רעיומ ,ןעטלַאק םעד ןיא ןעלעּבָאנש יד טימ ןָא-ןעּפַאלק ןוא

 -עּב ןערעװ ןעגיואילעגיופ יד רַאפ ןוא טהעג ןעּבעל סָאד
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 ,עגיטַאלג עֿכלעזַא סעּפע ,רעטסנעפ עיינ טימ ןרעיומ עיינ .ןעפַאט

 "עוו וצ ןָא-ןעּבױה לעגיופ יד .עמהענעגנָא ןייק טשינ ךָאד ,ענעש

 -עװעצסױא סעּפע ןייא םיוק ייז ךיז טיג סע ,טסענ עיינ ַא ןעּב

 ךיז טקרעמעּב וצרעד .סּבעװניּפש יװ ךַאװש ןיא סָאד רונ ,ןעּב

 ןוא םירבח ,?עגיופ עיינ ןוא עטלַא ,ןעּבעל ןופ גנושימוצ ַא סעּפע

 -נעפ עדמערפ ,רעדניק עדמערפ ,סעטַאט עדמערפ ,םירבח טשינ

 ,טלעוו עטשימוצ ַארַאס ,ְךַא .ןעשנעמ .ןופ ןעמיטש עדמעופ ,רעטס
 -ָאה ייז .לעגיופ עטלַא יד טלהיפרעד ךיוא ןעּבָאה סָאד טָא

 יד ןעּברָאטשעגּבָא ןיא ןעגױא תערעייז רַאפ וַא ,ןהעזעג ןעּב

 א סעּפֶע טשרעה עיינ יד ןופ רעטסנעפ םייּב ןוא ,טסענ עטלַא

 -ַאט עדמערפ ןופ ןרעשטיווצ שלַאפ ַא ,ןעּבעל גיניזטֿכײל ענדָאמ

 -ירּב וצ רעטסעװש ןופ יײרעטעקָאק ַא ,סרעטומ ע'מערפ וצ סעט

 ,ןָאהטעג יז ןגּבָאה עשזיסָאװ .ךעלקינייא ּוצ ןהוז ןופ ןוא ועד

 -ַאטשעג ןענעז יז ןעװ ,ןעגרָאמהירפ ןייא ןיא סעּפע ?עטלַא יד

 ןעּבָאה ןעּבעל עגיד'הנושמ סָאד טֿכַארטעּב ןוא רעביאנעגעג ןענ

 עטשימוצ-גיד'הנשמ יד טָא טזָאלרעּפ סַאה ןוא לעקע טימ ייז
 ,,,טלעוו
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 .דרעֿפ יד ןוֿפ תעגוׂשמ סָאד

 "ילש ןוא ןעשטָאק סעיטָאמ 'ר ןופ ןַאּפשעג עטלַא סָאד
 -ייז ,"יז, ַא ןוא "רע,'נַא : דרעפ ייווצ ןופ ןענַאטשעּב זיא סנעט
 סעיטָאמ 'ר ןיא טָאה ,רעּבַאַא רעטיור ,רעֿכױה ַא ,רעטָאפ רע
 ,רעּבָאה ןעטסעּב ן'טימ ךיז טעשַאּפעג ,טבעלעג טוג רהעז להַאטש
 עטסעיירפ יד רעּביא טעוועקירּבעג ,טעטנעּפ ןהָא ךיז טרעטיּפעג
 ,אשמ ןייק טּפעלשעג ןוא ןעגָארטעג טשינ לָאמנייק ןוא סעקנָאל
 םעד ןופ סָאװ ,דרעפ ןעשיווצ "ץירפ, ןימ ַא ןעזעוועג זיא סָאד
 דלַאּב סע זיא "ךיז ןעסערעּביא, ,"ךיז ןערהָאפרעּביא , ןעטסנעלק
 םהיא ןעּבָאה ןערַאנירעטעװ הנחמ עצנַאג ַא ןוא ןערָאװעג קנַארק
 -נַאגעּב ךיוא ךיז ןעמ זיא ױזַא .טלַאנייּב ןוא גָאטייּב טיהעג ןיוש
 יז ןענעז ןָא ןערהָאי עניילק יד ןופ .רעדניק ץנייז טימ ןעג
 ןוא ךעלקעלג טימ ,סעקנָאל עטסעיירפ יד רעּביא ןעּפָאלעגמורַא
 יװ ,ַאֿכיַאכ ,יכייֿפ ,עגידעקֿכיכ ,עֿכילהערפ ,ךעלמייצ ענרעּבליז
 | ,טלעוו רעד ףיוא זנוא זיא טוג

 טנַאּפשעגניײא ייז ןעמ טָאה ,ןערָאװעג רעטלע ןענעז יז ןעוו
 -ָאה רהעמ רונ ,ריצַאּפש םוצ לישטעק ַא סעיטָאמ 'ר ןיא םיוק 6
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 ךיז ןערהָאפֿכרוד ,ךיז ןעריצַאּפשֿכרוד :טסואוועג טשינ יז ןעב

 | .ןעהור ןוא

 .ךיז ײז ןעּבָאה ?טדָאטש ןיא ןעמוקעג לָאמַא ייז ןענעז

 .תואשמ יד רעטנוא ןעצכערק ןערעװש םוצ טקוקעגוצ לָאמַא

 טײהקנַארק ןופ טסואוועג ללכּב יז ןעּבָאה ? רעדירּב ערעייז ןופ

 "וצ ןערעװ ,דרעפ ןעּברַאטש ,טדָאטש ןיא ,טרָאד זַא ,ןופרעד ןוא

 !ןיינ !דניה ןופ רעלײמ יד רַאפ ןעפרָאװעג ןוא ןעטינש

 ןעמוקעב טֿכײל ,ןערָאװעג טלהיקרעפ לָאמַא רונ ייז ןענעז

 .םורַא יװ .ייז םּורַא ןעפָאלעג .ןיוש ןעמ זיא ָאד ןוא ,רַאטַאק ַא

 .ןעזעוועג ייז ןענעז סוחי ַאזַא ,ןירָאטעּפמיק ַא
 ןופ טסואוועג טשינ רונ טשינ ןעּבָאה דרעפ עגיזָאדיד טָא

 סָאד ןעועוועג דמערפ יז זיא ללכּב רונ ,לעמוט ןוא שער ןייק

 זױה ַא .טלעװ סעיטָאמ 'ר טימ טשינ טקעמש סע סָאװ ,ץלַא

 "עג ןירג ,גירעדינ ןייז טפרַאדעג ,גנולעטשרָאפ רעייז טול ,טָאה .

 ,ןהעז ןענָאק םהיא ןעלָאז ייז זַא ,ןעמיוק ןעטיױר ַא טימ ,טברַאפ

 ַא ןעטעכַאטש רעדָא ,רעטיר ןופ רענעטכָאלפעג ַא--ןַאקרַאּפ ַא

 ןיא ּפלס ַא ,סעװעקדָאּפ ערעייז ןעדימש וצ ,עטױרַא ,עינשזוק

 -נעמיוק ייוװצ ַא ,גָאטנוז ןיא ןעֿכירק וצ םיצגש רַאפ סַאג רעד

 "קירטש ַא ,רעֿכַאמנעצנוק ַא ,קינשזַארטס ַא ,סמעזעּב טימ סערהעק

 ואוו ,ךעלפרעד רָאּפ יד ןופ טנַאקעג ייז ןעּבָאה ץלַא סָאד .רעהעג

 ןענעז ןעכַאז ערעדנַא ןופ ,ריצַאּפש םייּב ןעפיולכרוד ןעגעלפ ייז

 רעשיסור רעד ןיוש .ןעקָארשרעד ןוא טשַאררעּביא ןערָאװעג ייז

 ןייש רעסייוו רעד טימ ןוא רעטסנעפ םייּב ןעטַארק יד טימ דָאװַאז

 ןעגעלפ יײז ןעװ ןוא ,טרעדנואוורעפ ייז טָאה עירעטקעלע ןופ

 "נערהעקרעּביא ,טזָאלוצ עטַאװע'מּת ךיז יז ןעּבָאה ,ןעפולֿכרוד

 .ךיז רעטנוא עלעגעוו סָאד גיד
 .ךַאז ענדָאמ ַא סעּפע ךָאנ ייז טימ ןהעשעג זיא רעטעּפש

 ,שנעמ רעֿכױה ַא ןײירַא ןיא ,להַאטש ןיא לָאמנייא גידנעהעטש

 טימ ,ךעלעשטעל עטריקַאל טימ ןוא עלעקעטש טקָאטעג ַא טימ

 :ליטש טדערעג ןוא ןעֿכױה ַא יוג ַא
 גוננעג ָאד ןוש ךיז ןענעז ,ָאֿכַאטס ,ךעלדרעפ יד טָא---= |
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 .ןעזייא ןעּפעלש ,לעגיצ ןעגָארט ייז סייה ,טֿכױפױא ןייד רעטנוא
 סעּפע ןיא ןעגױצעגנײרַא ןערָאװעג יז ןענעז ,טונימ ןייא טימ ןוא
 -יולק ַא ייּב יװ ,ןעציּפש טימ ,רעזייה עטיור ,עֿכױה ןופ טלעוו ַא
 -הירפ רעד .ענּפַאװ ןעשעל ןוא "לעגיצ ןעװעטשטָאּפ, טימ רעטס
 יײז ןעּבָאה טֿכַאנייּב ,סַאג ןיא טגףיעגסױרַא ייז טָאה ןעגרָאמ

 טױה יד ןעּבײרּבַא סָאד ןוא רענייּב יד ןיא טסַאל יד טלהיפעג |
 -עג יז זיא ןענַאװ ןופ !טלעװ ענשיד ,עגנע'נא ,תואשמ יד ןופ
 ןהעשעג זיא ָאד ,אש ןוא !טֿכַאזרוארעפ יז טָאה רעו ? ןעמוק

 לד ףךרוד לָאמנייא גידנעהעג : סעגידריווקרעמ סעּפע ייז רַאפ

 ,רעסעפ יד ןערהיפניירַא ןעגעלפ ייז ןיהואוו ,ןעלהַאטש עטיירּב
 ,ןעטלַא םעד ,ן'עיטָאמ 'ר רעייז ןעציז טוָאד ןעהעזעג ייז ןעּבָאה :

 עסיורג יד ייב ,סנעטייו ןופ טרָאד ןוא ,ןעיטָאמ 'ר ןעטוג
 טקַאטעג ךיוה ַא סעּפע ןעװעדנַאמָאק ןהעזעג ייז ןעּבָאה ,ןרעיומ ,
 -עגרעּביא טשינ רועיש ךיז טָאה קנַאדעג ':?ייז ,לעדנױשרַאּפ.
 טלָאװעג ןעּבָאה יז .טצַאלּפעג טשינ רעיש ,חומ רעייז ןוא טהערד

 -עװ ןעגיוא יד ואוו ,ןעפױלטנַא ןוא עשזריה םענ'עגושמ ַא ןָאהט |
 .ןעטלעדעגקירוצ ןיז ןעּבָאה ייז ...רעּבָא .ןעגָארט ןעל

 יד ןוא תואשמ ערעװש יד ,ןעגנאגעג זיא ןעּבעל סָאד
  ,ךיז ןיא ןעגָארטעג ןעּבָאה רעצרעה עשיורעפ יד סָאװ ,ןייּפ
 ,ןהעזסיוא ךילרעסיוא רעייז ףיוא טלעגיּפשעגּבָא ךיוא ךיז טָאה
 -עגסױרַא ,ןעטייז יז ןעלַאפעגנייֵא רהעמ ןענעז ךילגעט-גָאט
 טױה יד ןערָאװעג זיא טנערּברעכ ןוא ,-;נייּב יד טצרַאטש
 יד ןופ ויא סָאװ ,לעגיצ ןוא ךלַאק ןעסייה ןעצירּפש יד ןופ
 .ןעלַאפעג סעדייּבעג

 ךָאנ : ךַאז עשילרעטסױא'נַא ןהעשעג זיא לָאמנייא סעּפע
 ענדָאמ ןעמוקעגנעמַאזוצ טרָא'נַא ףיוא ךיז ןענעז גָאט םענעש ַא
 -ייא ,דרָאּב רעטיור ַא טימ לעטיה ןירג ַא ןיא רענייא ,ןעשנעמ
 ,רעדניליצ ַא טימ שנַײמ ַא ,דרָאּב ַא ןהָא רָאג ,רעגנוי ַא רענ
 טמולּבעג טור ַא טימ עמַאד ַא ןוא ןעצרַאװש ןיא עמַאד ַא טימ
 טצעזעגניירַא ךיז ןעּבָאה עלַא יד .טוה ןעטיור ַא ןיא ,דיילק
 ןעזעװעג ןענעז דרעפ יד ןעֿכלעװ ןיא ,לישטעק םעד ןיא

 טשינ ןעמונעג ןעּבָאה סעשטייל יד ןוא שטייּב יד ,טנַאּפשעג 138
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 : ןוהטעג עדנַאמָאק ַא טָאה סָאװ ,עמַאד עטיור יד רונ ;רענעמ ייד
 ְו ּפָאלַאג

 ,ארומ טימ ךיז גידנעקוקמוא ,ןעפָאלעג ןענעז דרעפ יד
 ןוא ,ןעשנעמ עייג יד ןענע; סע רעװ ,גידנעהעטשרעפ טשינ

 "ורפ ַא וצ שטייּב א טמוק סע ןענַאװ ןופ ,ךיז גידנועדנואוו

 -כעלעג ַא טימ ,ךיוה טעשזריהוצ ךיז ייז ןעּבָאה ,ןײרַא דנַאה ןיא
 ,ןייועג ַא ןוא רעט

 ,שטייּב רעיינ ַא ןופ רימש ַא .טלהימעג ךיז טָאה--! ּפָאלַאג--

 ןעפיול ן'תעשּב .ןעגיולפעג ןוא טעשזריהעג ןעּבָאה דרעפ יד
 : ,ּפָאק ןיא ןעהערד ַא סעּפע טריּפשרעד רעּבָא ייז ןעּבָאה
 ךעלרעסַאװ יד .דעגנורּפשעג גיד'הנושמ ןענעז רעדלעוו ,רעדלעפ

 ,טרחעקעגרעביא ךיז ןעּבָאה

 ! טָאלַאג ! ּפָאלַאג
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 - ןעשנעמ יד ןָא ,ךיז ןָא ןעסעגרעפ ןיוש ןעּבָאה דרעפ יד
 זומ ןעפיול זַא ןוא טֿכַאל ןעמ ןוא טגָאי ןעמ זַא ,טלהיפעג רונ
 ..יעלעקשטירּב ןופ שנעמ ןייא סױרַא-טהילפ ,טָא ,טָא רונ ...ןעמ
 "על טהילפ עלעקשטירּב סָאד ...רעטירד ַא ןוא ...רענייא ךָאנ-

 "עז ,ייז ,,,טהילפ דָארַא ..,עילבָאלָאה ַא בָא ךיז טסייר סע .,.גיד
 ײַאג אב !ךַאּב ...ךָאנ ייז טסיש ןעמ ".,דלַאװ ןיא ןיירַא ןענ
  ןּפָאלַאג ! ּפָאל

 "נייא דרעפ יד ןעפָארטעג טָאה גָאט רעגידנעגרָאמוצ רעד
 ,טלעו רעטייוו ,רעטייו רעד רעּביא ןעפיול ,ענ'עגושמ ,עגיצ

 גמ םמממאמחמ)

 .ןיא טצעזעגנײרַא ,טּפַאֿכעג יײז ןעּבָאה רעגעי עקנילכ ,עקנילפ
 ןערהעקקירוצ ייז טנרעלעג ,ייז ןעגָאלשעג ,דרעפ רַאפ זיוהלוד
 טייקרָאלק טשינ יד .ןעלַאפרעפ רעּבָא ,טלטװ רעגיטלענ 'רעד וצ
 ייוַצ יד טגיניּפעג טָאה עסיּבנעסיװעג ןופ להיפעג ַא ןוא
 לא - ,הילגנעּב יא ןעזעװעג יײז זיא סע .תומשנידרעפ עמַאזנייא
 .טלעוו סטַאג ףיוא גיסָארדרעּפ יא ,רעטיּב
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 ןיימ ךיוא זיא ַאטירַאמ

 עטצעל ,עטצעל יד ןעגנַאגרעפ זיױוכעלסיּב זיא ךָאנרעױזַא
 בושי ןעטלַא ןופ רעזייה יד ןוא ,טלעו רעטלַא רעד ןופ ןעגנַאלק
 ןופ טקירדרעד יװ סיּפע ,רענעטלעז ,רערעטיש ןערָאװעג ןענעז
 -עג ןרעיומ יד ןענעז רעּביאנעגעג ןוא ,דנַאה רעמייהעג א סיּפע
 -עג א ןופ זה ַא ,זױהיײיצילָאּפ ַא זיא טָא .רעקרַאטש ןעסקַאװ
 ַא ,זיוה-קנירט ַא ,זױה-ץנַאט ַא ,סוירַאטָאנ ַא ןופ זיוה ַא ,טכיר
 רעטסנעפ יד ייּב .זיוה-םיתמ ַא ןוא ןעצנַאט ןוא ןעליּפש ןופ זיוה
 רעּבָא ,ךעלגיופ ןעטסענ ןעּבעװ ןהעזעג ןעמ טָאה רעזייה יד ןופ
 רעשלַאפ ןופ ךעלגיפ סעּפע רונ ,עיירט עטלַא .יד טשינ ןיוש
 רונ ,רעטיה-ריט יד טשינ ןיוש ,דניה ; ןיזטֿכײל ןוא יײרעטעקָאק
 רעטיה עשלַאפ ןוא רעסערפ ,רעפיוז ,ןימ ןעטשימעג ןופ דניה
 | | .ןעּבעל ןופ

 ,סעּפַאקש רונ ,'םיסחוימ; עיירט יד טשינ ןיוש ,דרעפ
 סָאװ ,ןימ ןעשי'צירפ ןופ ךעלדרעפ רעדָא ,ענעגָאלשרעד ,עדימ 0



 ערורוד יירד

 -ַאּפ רעײז ןערהיפ יײז סָאװ וצ ןוא ןעמעוװ סניײאצלַא זיא ייז
 ,רישזַאס

 ןהעזעג ןעמ טָאה ןױטֿכײל םעיינ םעד רעּביאנעגעג ןוא
 וצ ןוא סָאװ וצ ,ןענַאטשרעּפ טשינ טָאה סָאװ ,החּפשמ עטלַאינַא
 ,ליּפש סָאד טָא זיא ןעוו

 -סיורַא עיטָאמ 'ר רעטלַא רעד טגעלפ טייצ-וצ-טייצ ןופ

 םענרעּבליז ןייז ףיױא ךיז ןערַאּפשנָא ,עקרָאמַאק ןייז ןופ ןהעג
 ,עֿכױה יד ןופ טסנעּפשעג סָאד טָא ןעטכַארטעּב ןוא ןעקעטש
 ַא טימ ןעגעלקעװַא ךיז ,קירוצ ןעמוקנײרַא . ,ןרעיומ עגיציּפש

 ,גידנעדער טשינ םענייק וצ ,לפיז ןעווָאסַאּב ,ןערעווש
 "ייז ןיא טקישעגניײרַא טָאה ןוא ןעמוקעגוצ זיא ּבייװ סָאד

 :טרעפטנעעג טָאה עיטָאמ ןוא .רעטרעוו עטוג רָאּפ ַא ןרעיוא ענ
 -עװ טשינ ןָאק טלעװ ןייק ,ןעדייר סָאד סָאװ ךָאנ ,ַאג--

 ןופ ףױא טשינ ןעהעטש עטױט ןייק ןוא ,טֿכַאמעגרעּביא ןער
 -רעד ,זיא רעגייטש רעד יװ ,ןעּבָארגעּב ,ןעּברָאטשעג .םירבק ןייק
 ַא סיּפע טימ ןעמוקענוצ ַאטירַאמ זיא ,רעטרעו יד גידנערעה
 :טעשטּפעשעג ןוא ךיז טצעזעגקעװַא ,עלעֿכיימש סַאלּב

 טשינ ָאד קילגנוא ןייק ,ישעטַאט ,ןרעיורט סָאװ ךָאנ--
 טציא רימ ןעלעוו ,רעזײה עטלַא יד טָא ט'רטּפעגּבָא .ןהעשעג
 ןהעטש טעװ תובוח-ילעּב יד ןעגעג ,םיצירּפ יװ ,עיינ ןיא ןעּבעל
 -יסַאּפ ןעֿכַאז עֿכלעזַא זַא ,טגָאז עלַאצ ןַאּפ םורָאװ .עלַאצ

 -ילעּב עטלַא ןוא ,ךייר עמירָא ןוא םירָא ןערעו עֿכײר ,טפָא ןער
 "ייה עיינ רעּביא ןוא ,רעזייה עיינ ןיא ןײרַא ךיז ןעהיצ םיּתּבה
 סָאד סָאװ ךָאנ ,ישעטַאט ,ךַא .םיּתבה-ילעּב עיינ ןעריגער רעז
 טֿכילהערפ א זיא זה ןייז ,רעטוג ַא זיא עלַאצ ןַאּפ ,ןרעיורט
 ,סגידעּבעל ןוא

 דייר עגיזָאדיד טימ ,ךייוו ןוא טפנַאז טדערעג טָאה ַאטירַאמ
 .ןישולַאצ רַאפ יא ,ךיז רַאפ יא עּביל ןעניוועג טלָאװעג יז טָאה
 : טרעפטנעענּבָא טָאה רעטָאפ רעד רונ

 -ַאט רעד .םהיא ֹוצ ןהעג יז ןָאק ,סטוג ַא זיא זיוה ןייז--
 ןעגעו ערהיא ןופ ןוא ,טשינ טרָאװ ןייק רהיא רַאפ טָאה עט
 141 ,ןעסיו טשינ רהעמ רע ליװ



 .םיֹוּבטסָאטמ ;
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 -ַאט ןופ קעװַא .ַאטירַאמ זיא רעטרעװ עגיזָאדיד טימ ןוא

 -לַא ןופ רעזייה יד ייּב טונימ עֿכילטע טעשזדנָאלּבעגמורַא ,ןעט

 טלעטשעגקעװַא ,רעזיה עיינ יד ןעשיוצ ןעמוקעג ,בושי ןעט

 :טעשטּפעשעג ןוא ץשולַאצ רַאפ ךיז
 ישעטַאט ,עלַאצ ןַאּפ ,סטוג ןייק טשינ ,קילג סַאטירַאמ--

 "עג עיינ ןייק ןעֿכוז טשינ ןערָאט לעגיופ עטלַא ןייק זַא ,טגָאז

 : טרעפטנע שולַאצ ןוא ,ןעלֿכױרטש יד ,ןעֿכוז סָאװ ,יד ןוא ,ןעטס

 ןעלָאז עיינ יד ןוא ןעּברַאטש ןעלָאז לעגיופ עטלַא יד--

 ןיא ןעּבעל ןעלעוו סָאװ ,יד ,ַאטירַאמ .ןעניפעג טסיירט עסיורג ַא

 ןעגנילק ןוא ָאנינַאיּפ יד ןעליּפש טעװ יד רַאפ ,ּבוטש סעשולַאצ

 ּבָאה ךיא סָאװ ,טָא ,ןיימ זיא ַאטירַאמ .לעדיפ ןופ ענורטס יד

 יי .ןעגָאז טלָאװעג
 : ךילדנעטשרעפטסּבלעז ךַאז יד ןערָאװעג זיא ךָאנרעױזַא

 -ַאצ ןעזעוועג רונ טשינ זיא סע ! ןייז ןיימ זומ ַאטירַאמ ,ַאטירַאמ
 : ךילדנעטשרעפטסּבלעז ךַאז יד ןערָאװעג זיא סע ,טרָאװ סעשול

 רעסיורג רעד ןעלַאפעגנייַא ,סנעגעמרעפ סעיטָאמ 'ר ןעלַאפעגנײַא
 1 ןהעג ַאטירַאמ טעװ ןיהַא עשז"ואוו ,החּפשמה םויק ןופ ןַאלּפ
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 . הנותח ע'זגורּב יד
 אר .ןטעצאפמאנאשטאמפהפאזעפ

 ,בושי םעיינ ןֿפױא
 נעט יי

 ;לעטימ יד ןעֿכװעּב רהיא ,/שולַאצ וצ ןעמוק סַאטירַאמ
 יא יד טפָא ןעטסעמנָא סָאד ,ּבוטש סעשולַאצ ןופ טפַאשלעזעג
 ןעצנַאט סָאד ןוא רעּבײו ענעּברָאטשעג יירד ענייז ןופ ךעלגניר
 .רעטקַארַאכ ןעֿבילנהעװעג א ןעמונעגנָא טָאה ,טסעג יד ןופ ןהעז
 לָאז שולַאצ ליפיוו סָאװ ,סָאד ןערָאװעג ךיוא זיא טייהנהעוועג ַא
 רהיא טָאה ,טלעװ עגיד'תועינצ עטלַא סַאטירַאמ ןעכַאלסױא טשינ
 | | ,ןערַא וצ טרעהעגפיוא

 ַאטירַאמ ךיז טגעלפ--,"טכערעג טרָאפ זיא רעניימ עלַאצ
 ןעפרַאװ קילּב ַא טגעלפ יז ןעװ ,ןַאד ליטש רעד ןיא ןעטֿכַארט
 טייהנהעו}ג רעד טימ ןוא .רעזייה עיינ ןוא עטלַא יד ןעשיווצ
 .ײֿפעלסיּב ןעסעגרעפ וצ טייהנהעוועג א ךָאנ ןעמוקעגוצ ךיוא זיא
 ןעקיצטנע וצ ןוא ּבושי ןעטלַא ןופ תוחמש ןוא ןעדיירפ יד זייוו
 ,ןעזינרַאק יד ,רעזייה יד רונ סטהעז--טלעוו רֶעיינ רעד טימ ךיז
 "עב ךילרעניא ַאטירַאמ טגעלפ--,םורַא לעמוט ןעגיטסול םעד .טָא
 ץלַא ,טקנַאדעּב םהיא טָאה יז רהעמ סָאװ ןוא .ץשולַאצ ןעקנַאד
 143 -ישט טימ טּבעלעגפיוא ן'שולַאצ ןופ ּבוטש יד טרָאד טָאה רהעמ



 .םוּכמסַאמ וי

 "עג ןוא רעטכעלעג טימ ,ןענױשרַאּפ עגידלעדיפ ןוא סעקיגװָאנ

 עגידלעטדעטשניילק טימ ,ּתורּכש-ּבלַאה ןוא רוטלוק-ּבלַאה ןופ גנַאז

 ײזָאדרעד רעּביא ןוא ןעסעצַארּפ עגיד'תוירזֿכַא עסיורג ןוא םינוגנ

 ַא ליטש ןוא ןעדיישעּב ץנַאג לָאמנייא טָאה טלעװ רעיינ רעג

 :ןָא הטעג ךיז גָארט

 ! הנותח סָאטירַאמ זיא טנייה--

 ,רעהירפ םישדח טימ ןערָאװעג יז זיא טיירגעגוצ טשינ

 רונ ,ןערָאװעג םישדח יד ןענעז ןעגנולקעּב ןוא ןעגנוזעּב טשינ

 -נעמַאזוצ רעהירפ געט עֿכילטע טימ םינּתוחמ .ךיז ןענעז ךַאפנייא |
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 ,רעטעּפש ןוא ליטש רעד ןיא סעּפע ךיז טדערעגֿכרוד ,ןעמוקעג

 "געפ סעשולַאצ ןיא ןהעזעג ןעמ טָאה טֿכַאנ רענעש  ןייא ןיא

 ןעגָאלשעג טָאה ןענידרַאג יד ךרוד ,ןענידרַאג עסייוו ןעגנעה רעטס

 טָאה ,טױר ףיוא טריטעּפַאט ,דנעוו יד ףיוא .עירעטקעלע עסייוו ַא

 עיולב עֿכילטע ,,ןעפיילש עיולּב עֿכילטע ןהעזעג טרָאד ,ָאד ךיז

 עשיטירַאמ-שיטָאמ 'ר עטפנַאז יד טשינ רונ ,ןעמולּב ןופ ץנערק

 סָאװ ,ןיזַאגַאמ ןופ ןעמולּב יד ןעזעוועג ןיוש ןענעז סָאד ,ןעּפסָאנק

 "רעד ןיא ןערָאװעגנָא חיר-דלעפ ןעטשרע רעייז ןיוש ןעּבָאה

 וצ ןעטיױט ַא טגעלעג ןערעוװ סָאװ ,ןעצנַארק יד ןיא טנהָאמ

 "ריחרעס עטיירּב יד ןענַאטשעג טשינ ןענעז ּבוטש ןיא .סנעסופ

 "ישט טימ ךעלשיט ענרָאמרַאמ רָאּפ ַא לּכה-ךס רונ ,ןעשיט עט

 טימ ןעּבָאה סָאװ ,עטמַאעּב-סטֿכירעג ,רערהעל עּבלַאה ,סעקיגווָאנ

 רעשיניצ רענדָאמ ַא טימ טֿכַארטעּב ןעגיוא יד ףיוא ךעלקָאניּב

 ןענעז סָאד :טלעװ רעטלַא רעד ןופ ןעשנעמ יד עיפָאזָאליפ

 -לעק רָאּפ א ןהעזעג ןעמ סָאה ייז םורַא ? ןעשינעפעשעּב ךיוא

 "יירט ,ןעגָאי ןעלסקַא יד ףיוא רעֿכוטדנַאה עסייוו טימ רענ

 ןענעז סָאװ ,יד םורַא רונ ךיז ןעהערד ןוא טפול יד ןעּב

 .דלעג"קנירט ןעּבעג וצ טיירעּב

 רעביאנעגעג ןופ .ןעשנעמ לייט ןייא ןעזעוועג זיא סָאד

 -םוי ּבלַאה ,עיטָאמ ןעסעזעג זיא לעקניװ ןעגיטייז ַא סעּפע ןיא

 בייו סָאד םהיא ןעּבענ ,טרעּבױשוצ ,גידעֿכָאװ ּבלַאה ,גיד'בוט

 .עמהומ יד ,רעטעפ רעד .ּפָאק ןיא סעקליּפשרעטיצ עגירעיורט טימ



| 
 4 ?רורו1 יירד

 בא ךילדנעטשרעפ טשינ ןוא ןעסעזעג ןעמַאזוצ ןענעז עיסָאס ןוא

 יעגידרעּביאנעגעג יד ןעקילּב .עכילדנייפ טימ ןעטסָאמענ

 ,גורב ַא ןעסָאגעגסױא ןעזעװעג סעפע זיא עלַא יד ףיוא

 םעד קנַאד ַא ךיז טָאה סָאװ - ,להיפעג טרעטיּברעפ ןימ ַא' סעּפע

 -עג ןענעז יז .ןעטלַאהעגנײא החמש יד ןערעטש ןעלעוו טשינ

 .ןהעועגסױא ןעּבָאה יז .ןעגיד'הנותח ןיא ןָאהטעגנָא ןעגנַאג

 ,הדועס רעדמערפ א ףיוא םיכלמ עיזנורּב יװ

 .,אטירַאמ ןעסעזעג זיא ,ןײלַא ענייא ,טייז רעטירד א ףיוא

 .טינש סעשולַאצ ןופ ןעטנַאילירּב טימ ,דייז ןעיולּב ןיא ןָאהטעגנָא

 "עג ךַאװש ןענעז יז ,טרעדנעעג ןעקַאּב ערהיא ךיז ןעּבָאה טציא

 "קעד רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא ךעלעּבירג-ןח יד םורַא ןענַאטש

 ןיק טשינ !ןיינ ,ןערהערט טקרעמעּב ןעמ טָאה ,קעװַא זיא ךוט

 "הערט עֿכילקנעדעּב . ןעזעוועג ןענעז סָאד ,ןערהערט-סגנוקיווקרע

 רעטָאפ ןופ טײקסַאלּב רעד ףיוא ,ןעגעמרעפ טנעטַאט ץפיוא ןער

 פַאלק ַא לָאמ עטשרע סָאד טציא טָאה רשפא ,ַאש ,ןוא רעטומ ןוא

 סנעטַאט ן'רעּביא הטרח יד טסורּב רעטרַאצ רהיא ןיא ןָאהטעג

 | ? טרָאװ םענעכַארבעג

 עלַא יד יװ קעװַא זיא הנותח רעד ןופ טפלעה עטשרע יד

 טצנַאטעג ןעּבָאה סע .םינמהילּכמ טשימעג ןענעז סָאװ ,תונותח

 ועגיױא יד טימ ,גיד'תועיגצ ,טינש ןעטלַא ןופ ןעיורפ עגנוי רַאּפ א

 טימ ךיז ןעסױטשעגנָא ןוא טירט ענעדיישעּב טימ ןוא ּבָארַא

 ןופ ןירעצנעט ַא .טינש סעשולַאצ ןופ עמַאד רעגיניזטֿפײל א סעּפע

 סופ ןץפױא ןעטָארטעגנָא ןוא טצנַאטעג טָאה טלעװ רעיינ רעד

 יטינש סעיטָאמ 'ר ןופ רענרעל ןעגיטֿכרָאפסטָאג ןעמורפ ַא ןּופ

 יז ןענעז .ץַאזנעגעג ַא טריּפשעג ךיז ןיא סעּפע טָאה סָאד ןוא

 "סירררעפ-בלַאה ,דמערפ ךיז .ןָאהטעג קוק ַא ,ןעּבילּבעג ןהעטש

 | | .!רעהַא וטסמוק יװ :ךיל

 ,.לייט רעטשרע רעד ןעועוועג זיא סָאד טָא

 ףַאּפ ןעזעװעג ןיוש זיא הנותח רעד ןופ לייט רעטייווצ רעד

 ,יד ,ןעשנעמ עטֿפײל עלַא יד ןעוועג ךיוא ןענעז סע .עטנעהָאב י"ג

 ןהעז ןעּבױהעגנָא ךיז ןֶעבָאה סע ןוא ןָאהט וצ ּבעלַא ןעמוק סָאװ

 445 טייקשימייה יד ןעלהיפרעד ןעפרַאד טָאװ ,יד ,ןעשנעמ עטנֶעהָאנ יד
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 "עגנָצ שולַאצ ןהעזעג ךיז טָאה לַאז ןעטייו ןופ ,ךיז ןעשיווצ
 רע .ץַאל ץפיוא םולּב ַא טימ עטָאּפַאק רעצרַאװש ַא ןיא ןָאהט
 םענייק וצ יװ טגָאזעגנײרַא ןוא םינתוחמ יד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא
 ! בוט-לזמ :טשינ

 ,יז טגנַאלרעד ,דנַאה יד ןעגיוצעגסיוא ךַאװש טָאה עיטָאמ
 ןופ לעקָאש ןעטלַאק ַא טימ טרעפטנעעג טָאה עט'תנּתוחמ יד
 ןעגױא יד ןעטלַאהעּברעפ טָאה עיסָאס .סעקליּפשרעטיצ ערהיא
 "עג ֹוייּב ןעּבָאה עמהומ יד ןוא םייח רעטעפ רעד ,דנעה יד ןיא
 ,סעּפע טדער

 גנולצולּפ טָאה--,טייל וצ ןוא טָאג וצ םעדייא ַא זיא סָאד--
 .עטנעהָאנ יד ןופ רעצימע טדערעגניײרַא

 --,סעוו.רּפס ןעינָארּב וצ ןוא טֿכירעג וצ גיוט סָאװ ,שנעמ ַא--
 ,רעטייווצ ַא טעװַארּפָאּפ טָאה

 טָאה--.,שנעמ ןעֿכילטלעװ ַא ןעמ ףרַאד ןעטייצ עגיטנייה--
 .רעטירד ַא ןעּבעגעגּבָא בוט-לזמ

 שנעמ רעכילטלעוו ַא זיא םעדייא סעיטָאמ 'ר--
 "לזמ ןעֿכילפעה ַא טימ ןעמעלַא ןעגנַאגעגכרוד זיִא שולַאצ

 ,בוס
 -ָאנ יד ןעּבָאה ,ןעגיוצעּב ךילפעה ךיז שָאה רע שטָאכ ןוא

 ,טצריאעג יא םהיא טָאה ןעמ ,טייקדמערפ ַא טלהיפעג ךָאד עטנעה
 רעטֿכַאמעג רעדמערפ ַא סעּפע טימ טֿכַארטעּב יא ,טצודעג יא
 ,דייר עמירַאװ טימ ןעגיוצעגוצ יא ,טײקמירַאװ

 רע זיא ,םינּתוחמ יד טימ טגיטרַאפעגּבָא ךיז טָאה רע זַא
 ענימ רעד טימ דנַאה יד טקירדעג רהיא ןוא ן'ַאטירַאמ ייּברַאפ

 "רעד .טפעשעג ןעטשרע ןרַאפ טנעילק ןייז קינטנעצָארּפ ַא ןזפ
 ,סעקינװָאנישט יד ןופ לעשיט םוצ וצ רע זיא ךָאנ

 לָאמ עטשרע סָאד ןוא סנעטייוו ןופ ןעסעזעג זיא ַאטירַאמ
 "עג טשינ רהיא זיא סע .עלַאצ ןעלעפעג טשינ סעּפע רהיא זיא
 ןייז ,טײקטצוּפעגסיֹוא ןייז ,"בוט-לזמ, ןעגָאז ךילפעה ןייז ןעלעפ
 ,סעקינוָאנישט יד וצ ןעלֿכײמש ענייז ןוא דנעה יד רהיא ןעקירד

 ץפיוא רהערט ןייק ןעזָאל טשינ ןתח ןייק סע לָאז סע,
 רעד ןיא ןעטעּב טשינ ןוא הפוח רעד ייּב ןרעטלע ןופ טוט



 ) ; תתודוד יירד

 1 ַאטירַאמ טָאה--םהיא רַאפ ןעהימ ךיז ןַעלָאז עטיוט זַא ,ליטש

 טָאה הּפוח רעד ךָאנ .טעּפש ןיוש זיא דניצַא .ךיז וצ טעשטּפעשעג

 "ענ ןעשנעמ-ּבוטש יד ןופ ןעצימע טפרַאדעּב טגנידעּבנוא ַאטירַאמ

 "ָאדרעד ןיא .עיטָאמ רעטָאּפ רעד ןַייזעװעג זיא סָאד .ךיז ןעּב

 "רע ,ןעכַאז ייווצ ןעהעשעג טפרַאדעּב ןעּבָאה טייקטנעהָאנ רעגיז

 ןעטעּב טפרַאדעּב טָאה יז סָאװ ,הליחמו החילס ענעּפָא יד ,סנעטש

 רַאפ קנַאד םעד ,ןעוירּפַאק עשידניק ערהיא רַאפ ןעטַאט םעד

 סָאד ןעכערּב ןרַאפ הליחמ ענעפָא יד ,געט עשרעדניק עטוג יד

 יא סע זַא ,טריּפשעג טָאה יז .סעפע ךָאנ ןוא טרָאװ עסיורג

 ןופ טלעװ ַא ,ארומ .ַא רהיא ןיא ןעהעשעג ןיא סֶע .סָאד טשינ

 | .ןעטלַאטשעג עֿבילקערע |

 זיא יז .ּבוטש יד ןעגנַאגעגֿכרוד ,ןענַאטשעגפיוא זיא יז

 טימ טקעמשעג טָאה טײקנַאלש רהיא ןופ ןוא קנַאלש ןעזעוועג

 "רעפ סָאװ ,סעגידנערהערט סעּפע ןוא ןייוו ןוא דייז ןופ ס .;

 י .ץנעט יד ךָאנ ןוא הפוח רעד ךָאנ ןופ ןיוש ט?עצ

 עטרַאצ סַאטירַאמ ןעּבָאה-- ,זנוא רַאפ בוטילומ ,ישעטַאט--

 | .טעשטּפעשעג ן;ניל

 ,ּפָאק ץטימ טלעקָאשעג ךַאװש טָאה רעטָאפ רעד

 ןעזייװעב רעטכָאט ןייד טסלָאז וד ,גָאז ךיא ,ישעטַאט--

 .ןייז טוג רעטכָאט ןייד וצ טסלָאז וד ,טציא טימעג עטוג סױד

 ךסדח טײח .רעפטנע ןייק

 ,ישעטַאט--
 ןוא דנַאה יד ןעמונעגרעפַא עיטָאמ טָאה לָימ ןעטירד םייּב

 6 טג; 12

 ףןייז לחומ ױזַא ריד ןעגעמ םיכָאלמ ,לחונ ריד ןיּב ךיא--

 םעד ןעזָאלרעפ ןיוש ןעלעוו רַימ ,דימ ָאד ךיא ןיּב רקיע רעד רונ

 ,םיהַא .ךיז ןעהערד ןעקנַאדעג יד ,ךיז ןעּפעלק ןעגיוא יד ,שיט

 ! םייהַצ
 רע ןוא ךיז וצ ּבלַאה רעטרעװ יד טדערעג טָאה עיטָאמ

 ןעו ,טנהָאמרעד טָאה סָאװ ,ענימ ַא:צ סעּכע ןעּבעגעגוצ טמה

 "סיוא טשינ ןָאק ןוא רעכַאװש ַא זיא סעיטַײמ 'ר רעּפרעק רעד

 147 ךיז טנערברעפ ןוא ןעסירעגפיוא רע טלָּנװ ,ןרָאצ ןייז ןגע. ה



 4 גמ =
 .םופטסַא אפ

 "ָאנ ןייז טימ ןעּבעל טעװ ןוא טבעלעג טָאה סָאװ ,ץלַא סָאד ןוא
 רעד ןופ ךיור ןעלעקנוט ַא ליומ ןופ טוָאלעגסױרַא טָאה רע .ןעמ
 ,עדנעציז:עּבעג עלַא ןופ רע'מינפ יד טלעּבענרעפ ןוא עקלול
 ןהעזעגסיוא ןָאלַאס-הנתח םענרעדָאמ ןיא ,טציא ןעּבָאה סָאװ
 עלַא ןוא ,טייהנעגנַאגרעפ רעטוג ַא ןופ טסנעּפשעג ךאווש ַא יו
 ,ןעגיוושעג ןעּבָאה

 סע .קנַאשעג-השרד ןעפור ןעּביוהעגנָא ןעמ טָאה שיט םייּב
 ןוא עשידָאמ ,עגנירג תונּתמ ,עיינ ,עטלַא תונּתמ יײיּברַאפ ןענעז
 ןופ גנלצולּפ ןיא סע .טינש ןעשידוי ןעטלַא ןּופ עטלַא תונּתמ
 רעגירעיורט ַא שנעמ ַא ןענַאטשעגפיוא ןעשנעמ סעיטָאמ ןעשיווצ
 סע זיא רעװ .ןעגױא יד ןיא גנורענירע רעגיטֿכיל ַא סעּפע טימ
 ,עיסָאס ענעי ,עיסָאס ןעועוועג זיא סָאד ?שנעמ רעד ןעזעוועג
 ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא טציא זַא ,טנהָאמרעד ךיז טָאה סָאװ
 סעפע טָאה יז .ץַאטירַאמ רענעגיוצרע רעיירט רהיא ןעקנַאדּבָא
 ןהעטש ןוא טֿכַאמעג טירש ַא ,סע טקירדעגוצ ןוא ןעמונעגסױרַא
 ךָאנרעד .ןעּבילּבעג ןהעטש רעטייװ ןוא טירש ַא ךָאנ ,ןעּבילּבעג
 : טעשטּפעשעג ןוא ץ'ַאטירַאמ וצ וצ

 -יּבייא קילג ,קילג ריד טשניוו עיסָאס ,ַאטירַאמ עקנירעייט--
 ---,ןייז ך לקילג וטסלָאז גיּבייא ,גיּבייא .ןעגידנערעטש ,ןעשי'כאלמ ,ןעג
 -עג זיא סָאד .טסורּב רהיא ןיא טקעטשעגנָא סעּפע ךָאנרעד ןוא
 -ירב סַאטירַאמ רעטשרע רעד ,טנַאילירּב רענעי ,רענעי ןעזעוו
 ןעגָאלשרעּפ שטשילּב ןעגידרעייפ ןייז טימ טָאה סָאװ ,טנַאיל
 טָאה טניישעגפיױא זַא ,ךיז טָאה טכודעגסױא ןוא ,ןעגױא יד
 ןוא תוחטבה ערהיא טימ ,טלעוו עשיטָאמ 'ר עטלַא יד טציא
 טלָאװ לוק-תב ַא סעּפע יװ ,ךיז טָאה טֿפודעגסױא ןוא ןעגנונּפָאה
 טכַאמעג ןהיז ערעייא טָאה רהיא יװ ,סטהעז ,סטהעז : ןעפורעג
 ןופ שטשילּב רעד .סניפַאלקש וצ רעטֿכעט ערעייא ,טֿכענק ךַצפ
 רעּבָא גנולצולּפ ,רעניילק א ןעזעװעג ּבױהנָא םוצ זיא טנַאילירּב
 םוצ זיִּב ןעלהַארטש עפרַאש ענייז טימ ןעטינשעג ךיז רע טָאה
 ןעּבױהעגנָא גנולצולּפ ךיז טָאה סָאװ ,החּפשמ סעיטָאמ 'ר ןופ שיט
 .רעּביא דלַאּב ךיז טָאה סע .ןרעטיצ ןוא ךיז ןע'דוס ,ןעגעוועּב

 טָאה סע ,טֿפילַא ןעלַאפענּבָארַא זיא ךָאנרעד ,לעזעלג א טרהעקעג נָא
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 ַא םורַא ןערָאװעג זיא ךָאנרעד ,ךוטשיט סָאד ןעדנוצעגנָא ךיו
 ,ךיז טָאה רלַאּב ןוא ַאטירַאמ ןעלַאפעג ךַאװש זיא סע .,לעמוטעג'
 ,ךיז טָאה סע .ןעמהומ ןוא רעטומ רעד ןופ יירשעג ַא טרעהעג
 טימ ןעּבילּבעג ןהעטש ,עיטָאמ 'ר ןעּביוהעגפיוא ,ןעקלָאװ ַא יו
 "כָאט רענעלַאפעג ןייז ןופ זלַאה םעד ןעגעג ךיוה רעגיזיר ןייז
  "ירב ןעגעג טקוקעג ךילדנעטשרעפ ןוא ןענַאטשעג זיא רע .רעט
 םהיא טָאה סָאװ סיּפע ,ןָאהט ּפַאֿכ ַא םהיא טלָאװעג ןוא טנַאיל
 . ןעלַאפעגקירוצ זיא רע ןוא ןעסױטשעגגָא



 .טירש רעטשרע סעשולַאצ

 ױװ ןעּבָאה בושי םעיינ ץפױא געט-הנותח ךָאנ יד ךָאד
 "עג זיא רעזייה יד ןופ .ץנַאלג ןעגיטֿכערּפ םעיינ ַא ןעפַאשעּב
 טָאה סע ןוא סעינַאװָאטשער יד ןעמונעגוצ לעֿכילעמַאּפ ןערָאװ
 טימ רעזייה ענָאיזַאק יד ןופ טלַאטשעג עיינ סָאד ןהעזרעד ךיז

 סנעֿכײצ טימ רעזייה עליוויצ ,ןעטפירשפיוא ןוא סרעלדָא ענעדלָאג |
 טימ רָאטקָאד ַא ןעגױצעגנײרַא ךיז טָאה ָאד ; ריהט רעד רַאפ
 ,אפור ַא ,רענעשזניא'נַא ָאד ,קינֿכעט ַא טרָאד ,גנודליּב רעֿכױה
 ?טשינ סָאװ ןוא ןיזַאגַאמ-רעדיײלק ַא ,קינוָאנישט ַא

 עינ טימ רעלדנעה ,םירחוס ץעגרע ןופ ןָא ןעמוק סע

 ,ןעהעזעג טשינ רעהַא זיּב יז טָאה ןעמ סָאװ ,תורוחס םינימ
 קרַאמ ַא טרעוו סע ,רעטסנעפ יד ןיא ךיז ןעזייוו סעװַאטסיװ ןוא
 / "ייפ ,קינלַאשטַאנ ַא ,טַארטסינַאמ ַא ,רעפיוקרעפ ןוא רעפיוק ןופ
 יילּכ ַא ,רעגערט-רעסַאװ ַא ,שזרַאקשזָארד ַא ,רערעש ַא ,רעשעלרע

 ןוא ,זױה-רעגעלטֿפַאנ ַא ,קנעש ַא ,לעדיימ-ןעסַאג ַא ,ןרּבק ַא רמז
 יטנע וצ ןעגיוא יד ןיא שזַארוק ןעשירפ ַא טימ טמוק ץלַא סָאד
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 רונ ,טשינ ןוש ןעמ טהעז בושי ןעטלַא ןוּפ רעזייה יד
 "ןעקערטש ,עמירָא ,עדנעלע םורַא-ןעהעג טרָאד ןופ ןעשנעמ יד
 -פעשעג וצ ךיז ןעּפַאֿכ עֿכנַאמ .רעּבלעװעג יד ןיא דנעה יד סיוא
 .ןעשנעמ רַאפ ךיז ןעפיוקרעפ לייט ַא ןוא ןעט

 ןופ טייצ ַא זיא טנייה ,ךיז טהערד ןָאזעס ןוא רחסמ רעד
 ןעמָארק יד ןופ ןעריהט יד ףיױא ךיז ןעהעז ,הרוחס רעגָארג
 -רָאמ ;ךעלּבײל ןוא עטַאװ ,ךיש עּבָארג ,סעקרוּב סעװַאטסיװ ןוא
 ןהעטש ךעלעמַאד עגנוי ןעמ טהעו ,ןָאזעס רעטֿפײל ַא זיא ןעג
 -רעּביא ןּוא עטרילָאק עטֿכײל סָאד ןעגניד ןוא ןעמָארק יד ןיא
 | ,רעהַא טשיִנ ,ןיהַא טשינ ןָאזעס ַא זיא ןעגרָאמ

 םענעי ףױא ןעהערד ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ןעּבעל סָאד
 ןוא טדעטש ןופ לעמיװעג ןיא טרָאד ,ָאד ךיז טהערד סע יװ ,סופ
 -ייא רעד ,ךָאװ ענעגייא יד ,בוט-םוי רענעגייא רעד .ךעלטדעטש
 ןיא ןעמ טָאה ןעמעוו ןוא דיירפ ענעגייא יד ןוא רעיורט רענעג
 רעד טָא ןופ ןעסקַאװפױא סָאד גידנעטכַארטעּב ,טַאהעג ןעגיז
 ןייז ךייש זיא סע סָאװ ! לעטַאדעסדערּפ שולַאצ--? טלעוו רעיינ

 .ש לעטדעטש ןעטלַא ןיא טרָאד ןעזעוועג טשינ ןיוש יז זיא ,ּבוטש
 ןופ טהערדעגנַא ןעזעוװעג עקנישזורּפס יד ןיוש זיא טרָאד ןעד
 ןופ זיוה ןעשיווצ .רעהַא ןעמוקעג שולַאצ זיא טציא ,טסּבלעז ךיו
 ַא ןױה ַא טרימרָאפ ךיז טָאה טֿכירעג ןופ זױה ןוא סוירַאטָאנ
 טימ לעריהט סייוו ַא ןוא ךעלגיטש עטּברַאפעג-ןירג טימ סטירד
 ,סָאד גידנעזעלרעּביא רונ ,"ינערעיװָאּפ ינטסַאשט, טפירשפיוא'נַא
 שולַאצ זיא ,"עיסעפָארּפפ רעד רעסיוא זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה
 -'נַא ןוא רעּבַאהניא-רעטַאעט ַא ,תונּכשמ ףיוא רעגרָאּבסױא-דלעג א
 ּבוטש ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ןעמ ןעוו .רעזייה ןופ .רעיוּברעּביא
 ןעגנַאל ַא ןעהעורעד הנותח רעד ךָאנ טציא ןעמ טָאה ,ןיירַא
 םענירג ַא טימ טעניּבַאק ַא ןיא טרהיפעג טָאה סָאװ ,רָאדירָאק
 ,ןעטרַאק-טיזיו טימ עלעשיוק א ןענַאטשעג זיא םהיא ףיוא .שיט
 ,םיצפח רָאּפ א ןוא לעציּפשירַאגיצ ַא ,סקעדָאק ןופ רעכיּב רָאּפ ַא
 טָאה ,סעקנורַאּפש ערעייז ךרוד טקוקעגֿכרוד טָאה'מ ןעוו סָאװ
 -ַאנ ערעייז ןוא דָאּב רעדַאּבנעירַאמ יד ךיז רַאפ ןעהעזעג ןעמ
 151 / - ,ךייט םייּב ןעיורפ עטעק
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 -עּב ייווצ טימ לַאז רעסיורג ַא ןעהעזעג ךיז טָאה רעטייוו |
 לעסיּב ַא ,רַאװָאמַאס ַא ,ןעדייּב ןעשיווצ לעפ-רעגיט ַא טימ ,ןעט
 ,לעקעלג ַא ןוא ' ןעמולּב עֿכילטסניק טימ גורק ַא ,סעפעג שינַאּפַאי
 ,טלַאטשעג סַאלּב ַא ןעגנ אגעגמורַא ןיא ּבוטש רעד רעּביא טרָאד
 זיא טריװ רעד זַא ,טנַאסערעטניא ןעדעי טרעפטנעעג טָאה סָאװ
 .גָאטימֿכָאנ 6 ןוא 5 ןעשיווצ ןָא-טמהענ רע זַא ןוא ָאטשינ

 ךיז טָאה ,עזעװעג טשינ זיא רענייק ןעװ ,רעּבָא בור'ס
 ןופ להוטש רעסיורג רעד ןיא טגעלוצ טפלעה רעד ןיא יורפ יד
 :טֿכַארטעג ןוא ץרַאה ן'פיוא דנעה יד טגעלרעפ ,טעניּבַאק

 םענירג ַא ןופ ,ןעּבטש עסיורג סקעז ןופ עט'תיבה-לעּב ַא,
 עגעברָאטשעג יירד ןופ ךעלגניריוא רָאּפ יירד ןופ ,טעניּבַאק
 סטָאג ףיוא רימ טלהעפ סָאװ .רַאװָאמַאס ןעסיורג ַא ןופ ,רעּביוו
 *) טלעו רעטוג

 ןעגערפ סָאװ ,ןעשנעמ !ןעשנעמ עלעדייא ! םיצירּפ
 גידנעטֿכַארט ןוא ,טֿפירעג ן'רַאפ גיּביא ןעהעטש ןוא הצעינַא
 ענדָאמ ַא סעּפע טָאה ,טֿבירעג םעד ןעגעװ ןוא הצע רעד ןעגעוו
 "רעד טונימ ןייא טימ ךיז טָאה יז ,ןַאטירַאמ טשרעהעּב להיפעג

 רעוײה ענעש עטלַא ןופ ןענעז רעּביאנעגעג טרָאד זַא ,טנהָאמ
 ןוא טעמַאס ןיא עטליהעג ,ןעשנעמ זַא ןוא סעקרָאמַאק ןערָאװעג
 ןופ ? ואוו ןופ .סעקרָאמָאק יד ןיא טגרָאּברעפ טרָאד ןעציז ,דייז
 טימ טגידניזעג ,אטירַאמ ,יז טָאה ןעשנעמ יד ןעגעג זַא ןוא ? ןעוו

 סנעטַאט ןעגעג טָאה יז זַא ןוא טרָאװ רעייז ןעטלַאהרעד .טשינ
 -רעפ סנעטַאט ןעגעג ןוא רעביירש על'היבוט טימ טריצַאּפש ןעליוו

 -נַא סעּפע .ץשולַאצ ןופ דנעה יד ןיא ןעּבעגעגרעּביא ךיז גנַאל
 עיינ יד ןיא טּפַאלעגמורַא רהיא טָאה טייקטוג-טשינ עמַאזנייא
 ןוא ּברַאפ-לײיא טימ טקעמשעג טָאה סע עֿכלעװ ןופ ,ןעּבוטש
 ?ָאד יז ןיא רעװ ?ָאד יז זיא סָאװ .ןענידרַאג עיינ עסייוו טימ
 סעשולַאצ ןעלייוו ףרַאד סָאװ ,טפַאשלעזעג סעשולַאצ ןופ שנעמ ַא
 רשפא ;ַאש רעּבָא ?ןענױשרַאּפ ץגידלעדיפ | ןוא סעקינווָאנישט-

 טייצ עסיוועג א ןעּבעלּבָא ,רעּבײװ יירד ענעי יװ ,ָאד יז ףרַאד
 ?ןעּבעל ןופ ןהעגקעװַא ,ןהעגקעװַא ,ייז יו ,,ןוא
 סַאטירַאמ טּפַאכרעפ טָאה רעטיצ רעכילּבייװ רענדָאמ ַא 152
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 . יד ןופ רע'מינּפ יד רהיא רַאפ טצנַאטעג ןעּבָאה סע ,רענייב

 עגידלעדיפ יד ןוא סעקינוװָאנשט יד ,עטוט יד ,רעּבײװ יירד

 .ןעסָארדרעפ ןוא טלעקעעג סָאװטע רהיא טָאה סע .ןענױשרַאּפ

 2 ..ןעקָארשעג ךיז ןוא טרעטיצעג טָאה יז

 עסַאלּב סָאד טָאה ,ןעמוקנירַא טגעלפ ןַאמ רעד תעשב =

 ןַאמ ןופ סמערָא יד ןיא ןעגנואווצעג-ּבלַאה גידנעלַאפ ,טלַאטשעג

 :טעשטּפעשעג ןוא רהיא ןיא טעמוא םעד טכַאמעג טשינוצ

 ןְג ַא טסָארּפ ,עלַאצ ןיימ ,םורַא ָאד טוג ןוא ןעש װ-- |

 ןיא טייל עטלַא יד לייוורעד טצעזעגנײרַא טָא ?סָאװ רונ .ןדע

 טסָארּפ ,עלַאצ ןיימ ,ךיז ןערעגלַאװ ,ךיז ןערעגלַאװ ,סעקרָאמָאק יִד

 'ר טניואוו ָאד , : ןעקרעמעּב ןוא ךרוד-ןעהעג ןעשנעמ .ןעש טשינ

 -ַאמ-עטַאט ךיז ןעגלַאװ ָאד ןוא ,עטצירפ ַא ,רעטכָאט סעיטָאמ

 סָאד זיא ".טלעו רעד רעּביא סרעהעג ,סרעלטעּב ,םינצּבק ,עמ

 י | ?עלַאצ ,ןעש

 ןייז טימ ןײרַא-טגָאז שולַאצ ןוא טדער ,טדער ַאטירַאמ

 | | : ?טײקֿבײװ רעשילעטאדעסדערּפ

 ןעװעטַאר וצ ידּכ ,לייוורעד רונ ךָאד זיא סָאד ,עלערַאנ--

 יו ןוא סָאװ .תובוח ערעייז ןופ םיּתּבה-ילעּב יד ןוא רעזייה יד

 ּבױא ,בוח ןייז ןופ תיּבהילעּב ַא ןעד ןעװעטַאר ןעמ ןָאק ױזַא

 ןוא !ןעגעמרעפ ןייז רעּביא טױּב ןעמ סָאװ ,םעד טימ טשינ

 / ײֹזַא זיא ןעּבעל וצ סעקרָאמָאק ןיא זַא וטסניימ יצ ,רעדיוװ

 רהעמ טשינ טָאה רע זַא ,רעטױט ַא טוהט סָאװ ןוא ?טֿכעלש

 | | !דרע ןעלייא ריפ יוװ

 שולֲאצ ןוא ,טלעפייוװצרעפ ןוא סָאלּב טרעװ  ַאטירַאמ

 | | : יז טסיירט

 "ץעגרע רימ ייּב ךָאד ןעלעוו טייל עטלַא יד ,עלערַאנ--

 סַאלּב ןוא סָאװ ָאטשינ זיא ךיז ןעקערש .ןעניפעג טרָא'נַא ואוי

 ךָאנ טזיּב וד דניק ַארַאס ,עלערַאנ ,יוא .טשינ וטספרַאד ןערעוו

 "עג ןיא ןהעטש וצ ןעזעװעג טסלָאװ וד גיהעפ טשינ יװ ןוא

 ןעצימע ןייז דשוח ,עמרוט רהָאי ַא ןעצימע ןעקַאהניײרַא ,טֿכיר

 "ימע ןעגידלושעּב ןוא ט'בנג'עג טשינ טָאה רע שטָאֿכ ,הבנג ןיא

 153 .ןהעזעג טשיג טולּב ןייק .ךָאנ טָאה רע שטָאֿכ ,דרָאמ .ןיא ןעצ
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 שסיירט שולַאצ ןוא ,ןעקָארשרעד ןוא סַאלּב טרעוו ַאטירַאמ
 ;יז

 סעשולַאצ טימ רעּבָא ,דניק ַא ךָאנ וטזיּב דניצַא ,עלערַאנ--
 םהיא סָאװ ,רעסיורג ַא שנעמ ַא ,שנעמ ַא ןערעװ וטסעװ ףליה
 טהעג שנעמַא ןעו ,רקיע רעד ? טסרעה וד ,ןערַא טשינרָאג טעוװ
 ףרַאד רע .ןערַא טשינרָאג םהיא ףרַאד ,דנַאה ןיא זיּפש ַא טימ
 .ןעגעלנייא ךיז ןעלָאז ןרעיױמ שטָאֿכ ,ארומ ןהָא ,ךיילג ןהעג

 ןַאמ ןעשיװצ ןהעג ּבורס ןעגעלפ ןעסעומש עֿכלעזַא טָא
 .ןעֿפָארּבוצ יװ קעװַא זיא ַאטירַאמ עכלעוו ןופ ,ּבייוו ןוא

 -עג טפָא ךיז ךיא רעּבָא טָאה החּפשמ רעטלַא רעד ייּב
 ןופ ,סעומש רעכילדנעטשרעפ טשינ ,רעגידרעטנָאלּפ ַא טהערד
 טימ ןעשטעװק ןוא ןעּבױה ַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעֿכלעװ
 ,סעצײלּפ יד

 "ליאינַא--,ןעגָאז עיטָאמ 'ר טגעלפ--,טשינ העטשרעפ ךיא---
 החּפשמ עטלַא יד טצעזרעפ ,דמערפ סעפע ךָאד ןוא דניק ןעג

  ,רעױמ םעיינ ַא ןיא טצעזעגקעװַא ךיז ןײלַא ןוא רעֿפעל ןיא |
 ? דניק ןעגיײא'נַא סָאד טוהש

 :ןעּלעגעגוצ טָאה םייח רעטעפ רעד
 רענעש ןוא רענעש ןעסקַאװ רעּביאנעגעג ןופ ןרעיומ יד--

 טסָארּפ ,דניה יד יװ רעּבירַאעקוק ,טייל עטלַא יד ,זנוא ןוא
 ,גנוי-ץגש ַא סעּפע רונ ,םעדייא ןייק טשינ

 5 דנעה יד ןעּבױהעג ןעּבָאה עמַאמ יד ןוא עמהומ יד
 טקוקעג ןוא לעקניו ַא ןיא טקוררעפ ךיז טָאה עיסָאס ,לעמיה
 .רעטסנעפ םוצ ןעגיוא יד טימ

 ּבלַאה טגָאזעג עיטָאמ רעטלַא רעד טָאה לָאמניײא סעּפע
 :םוטש ןופ עשימייה יד וצ ּבלַאה ,ן'עלַאצ וצ
 ןױש ןעמ ןָאק זױה ןיא ךיז ןעהיצניירַא זַא ,טכוד רימ-- |
 ױװ ןייז ןָאק ןעמיױק רעד זַא ןוא ,ץיּפש ןעטצינשעג םעד ןהָא
 ,ןעזעוועג יו ױזַא ןעּביילּב ןענָאק ןעריהט ייווצ יד זַא ןוא זיא רע

 ןעֿכילרעטָאפ ַא טימ ןערָאװעג טגָאזעג ןענעז רעטרעוו יד |
 'עד וצ הוּכ רעד ןייז טלָאװ דנַאה ןייז ןיא יו טקנוּפ ,ץלָאש 4



 ג תרורודר יירד

 "עג לעכיימש ןעגיטליגֿכײלג ַא רעּבָא טָאה שולַאצ .סעּפע ןערידיצ
 | :טגָאזעג ןוא ןָאהט

 ןיא עטינעג ןייק יו טשינ ,םינּתוחמ עּביל ,טדער רהיא--
 םישדח ַא ױזַא ןהעטש ךָאנ סע זומ העד ןיימ ךָאנ .טייּברַא-יוּב
 טשרע ןוא ,רעהירפ טשינ ?טרעה רהיא .רעטניוװ ן'רעּביא זיּב 5
 ..ןעדניו ענעקורט יד ייּב ,רעּפײז ן'פיוא

 קילּב ןעגנולצולּפ ַא עיטָאמ סעּפע טָאה טונימ רעד ןיא
 ןעמהומ רעד ףױא רעטעפ רעד ,םייח רעטעפ ץ'פיוא ןעפרָאװעג
 -שוש ,ןע'דוס ןעמונעג ךיז ןעּבָאה ןעמַאזוצ עלַא ןוא ןעמַאמ ןוא
 | : :טצעזעגטרָאפ טָאה עיטָאמ ןוא ,ןרעטיצ ןוא ןעק

 ,רעװש ןייק וצ טשינ ןעמ טדער ,םעדייא ןיימ ,יױזַא--
 -ייק יב טסעק ןייק ףיוא לייוו ,דנַאה ןיא סיּפע ךָאנ טָאה סָאװ
 ,טשינ יַאדוא ךיא טרַאװ הבדנ ןייק ףיוא ןוא טשינ ךָאנ ךיא ןיּב םענ
 ךלַאּב רהיא ןעמ ףרַאד ,ןערעגלַאװ טשינ ךיז החּפשמ יד ליװ
 .תובוח-לעּב רהיא רעּביא ןעהעטש סע שטָאֿכ ,ןעּבעגקירוצ ץלַא

 .ַאטירַאמ טשימעגניײרַא ךיז טָאה סע
 ןָאק ןעמ זַא ,טגָאז עלַאצ ןיימ זַא ,ישעטַאט ,סָאװ טָא--

 .טשינ ןעמ ןָאק ,רעזייה עיינ יד ןיא ןעהיצניײרַא טשינ ךָאנ ךיז
 ןעליו ייז .ףלעװ ןענעז ,עלַאצ ןיימ טגָאז ,ישעטַאט ,תובוח-ילעּב
 -עג ןעּבָאה ישעטַאט רעד לָאז .ןעשנעמ עֿכילטנערָא ןעלַאפעּב

 ,ןעּבעל רימ ןעלעו ,רעּבירַא טעװ רהַאפעג יד ןעוו ןוא דלוד
 ןעשנעמ עיינ טימ ,ןרעיױמ עיינ ןיא םיצירּפ יד יװ

 רעטנוא זייּב סעפע טָאה--ןעשנעמ עיינ ,ןרעיומ עיינ--

 "ייא סָאד ,סָאװ טָא-.,םייח רעטעפ רעד טלעמרומעג ןעּפיל ײז
 - ,רענייא עלַאצ ,ךיא רעּבָא ,טֿכַארּבעג ריד טָאה ,עיטָאמ ,למעד
 ןעשזדנָאשזר ןעלָאז דנעה עדמערפ זַא ,ןעזָאלרעד טשינ סע לעװ
 | ?טסרעה וד !סנעגעמרעפ עדמערפ טימ

 "דָאמ סעּפע ךיז ןעּבָאה שולַאצ ןוא ַאטירַאמ ,רעטעפ רעד
 סָאװטע קילּב רעיײז ןיא ןעגעלעג זיא סע : טקוקעגֿכרוד ענ
 "עג גיטומטוג טָאה עלַאצ ןוא .סעֿכילױרטוצ טשינ ןוא סעדמערפ

 : טעשטּפעש
 '4155 ,דמערפ טשינ ןיוש ןענעז ייז ! יכייֿכ ,סנעגעמרעפ עדמערפ--



 .םוּבטסַאמ יב
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 ,תיּבה-לעּב ןעטוג א ךיז רעּביא ןעּבָאה יז
 -קַאוועצ סעומש רעד ךיז זיא רעטעּפש טונימ עֿכילטע טימ

 סע רעװ ואוו ,ןעדער וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעװ ןוא ,ןעס
 ןעזיװעגנָא טָאה עיטָאמ ןוא סעדייּבעג עיינ יד ןיא ןעניואוו טעװ
 -ַאצ טָאה ,סעדייּבעג יד ןיא תוריד יד ןופ גנולייטוצ רעד ףיוא
 רעטינעג ַא זיא רע זַא ,ןמיס ַא : ןָאהטעג עלעֿכײמש ערטיֿ ַא שול
 ָאד ןוא ,ןעֿכַאמ וצ יו ןעסיו ןיוש סע טעװ רע ןוא תיּבה-לעּב
 : טצעזעגטרָאפ עיטָאמ טָאה

 ,ךיא ןיּב לייוורעד תיּבה-לעּב ַא .םעדייא ןיימ טזיּב וד--
 -רעד .ןעלעו טעװ ץע סָאװ ,ןָאהדס ץע .טעװ רהָאי 0 רעּביא
 ןעמ טמהענ ןעגידעּבעל ןייק ייּב השורי ןוא ךיא ּבעל לייוו
 טציא ןופ רעּביא-טמהענ םייח ןיימ ? ץלַאצ ,טסרעה וד .טשינ
 רע טעװ תובוח-ילעב יד רַאּפ ןעטיה .טייקשיײּתּבה-לעּב סָאד ןָא
 .עלַאצ ,ןײרַא ןעניז ןיא טוג ריד סע םהענ .ןיוש



 ןיא טי

 .ןעגניז סַאטירַאמ

 ןייז ןיא ןעסעזעג שולַאצ ןיא רעטעּפש געט עֿפילטע טימ
 סָאד ,סעגימ עטגערעגפיוא יד .ךוּב ַא ןיא טפיטרעפ ,טעניּבַאק
 --,ךעלעסגָאװ עניילק יד רעּביא שיװ םעד ןוא עלעכיימש ערטיֿכ
 יד טצעי טרהירעּב םהיא טייװ יװ ,ןעויוועּב טָאה ץלַא סָאד
 טייװ יװ ןוא החּפשמ רעטלַא רעד ןופ סעיזנעטערּפ ןוא דיר
 .ןעגיטייזעּב וצ החּפשמ עטלַא יד ױזַא יו רענעלּפ טֿכַארט רע

 -וטש עמעווקעב עסיורג יד ןיא טנײשעגנײרַא טָאה ןוז יד
 ןוא ,רַאװָאמַאס רעלוט ןעסיורג ןיא ךיז טלעגיפשעגּבָא ןוא ןעּב
 ןאווטשינראװ .ּבוטש רעדנעדרָאעג-יײנ ַא ןיא טּפָא ךיז  טלהיפ סע יװ ,סגידמידעפ ןוא סנעדייז ,סעגילַאט סעּפע טימ טקעמשעג ןוא ליטש ןעזעװעג זיא סע .ןעניפַארג ןוא רעטכייל ,סרעֿכעּב יד
 טעשזדנָאלּבעג ןוא ןעּבױש יד ןיא לעגילפ יד טימ ןעגָאלשעגנָא ךיז ,ןהיב עטר ַא ךרוד ןעּבױש ענעלָאטסירק יד רעּביא זיא
 .ּבבטש רעד רעּביא

 ן57 סע עכלעװ ןיא ,ןעטעלָאר יד ןופ ןעסַאּפ יד היוא ךיז טֿכַארט .רעפ ןוא להוטש רעד ףיוא טגעלעגסיוא ךיז טָאה שולַאצ



 ,םיובכמסָאמ *

 זיא ַאטירַאמ .ןהיב עטױר יד ןעגָאלשעגנָא לָאמ עלַא ךיז טָאה

 | ,ןיירַא

 -עג טלָאװ טוג ,גָאט רעטוג ַא .טנייה ןעסיורד ןיא ןעש--

 --,ןעסיורד ןיא ןעש יװ ,יוא .ץעגרע ןעוהָאפוצרעּביא ךיז ןעזעוו

 .טקרעמעּב שולַאצ טָאה

 -עג רעטסנעפ םוצ קילּב ןעגירעיורט ַא סיּפע טָאה ַאטירַאמ

 : ןעּבעגעגוצ טָאה שולַאצ ןוא ןָאהט

 -מורַא סָאװ ךָאנ ןוא ,ַאטירַאמ ,ןייז גירעיורט סָאװ ךָאנ--

 -ָארעג ַא ערח-ןיע ןייק זיא עלַאצ זַא ,ּבָארַא ּפָאק ן'טימ ןהעג

 -ירג !םוטרעזייק א ,םורַא ןעגעמרעפ סָאד רונ העז ,שנעמ רענעט

 -רעג ,דלָאג טימ טשיילעּב ןעריט ,רעטסנעפ עסיזרג ,רעֿכעד ענ

 -ַאמ ,יוא !ןעשולַאצ !ץלַא סע רעהעג ןעמעוו ןוא ןעמולּב ,רענט

 ןייז ריד ףיַאד טוג יװ ןוא ,טזיּב וד עלערַאנ ַארַאס ,אקטיר =

 -וק ּבוטש עכלעוו ןיא ,ואוו םורָאװ !ּבייו סעלַאצ טויּב וד סָאװ

 ,ןעשנעמ ! ןעשנעמ עֿכילרעזײק ? סעקינװָאנישט טסַאג וצ ןעמ

 !דנעה יד ןיא הוּכ םעד ןעּבָאה סָאװ
 -עג ןוא ךעלעסנָאװ עניילק יד טהערדעג טָאה שולַאצ

 :טדער
 -עג טשינ סעֿפלעזַא ןופ טָאה סעיטָאמ זיוה עטלַא סָאד---

 -ַאנרעּבוג ַא ?קינװָאנישט ַא ןעמוקעג םהיא וצ לָאמַא זיא ,טסואוו

 ןעזעװעג זוה סָאד זיא ןעסירעגּבָא ! ןיינ ? קינװָאקלָאּפ ַא ? רָאט

 -יה ןעטעקַאגנ םעד ךיז רַאפ ןהעזעג טָאה רעטֿכָאט סעיטָאמ ןוא

 דניצַא ןוא רעמיוּב ערַאד סטָאג יװ ,עמַאזנייא עדנעלע א ,לעמ

 .ןיפערג ַא !יז זיא רעװ
 טסעג יד םורַא ןעהערד ןעמונעג ָאד ךיז טָאה סעומש רעד

 :טקרעמעּב טָאה ,ייז ןעגעוו גידנעדער ,שולַאצ ןוא

 זיא קינװָאנישט רעד .טלעװ רעסיורג רעד ןופ ןעשנעמ--

 ןיא ךיז טאב ,ןעלהעפעּב עֿכילרעזיײק סיוא-טרהיפ ,ןַאמ רעסיורג ַא

 ןיז רַאפ ןעצרַאטש ןעױרפ עשיסור עלַא ,ןייו ןיא ןוא ךלימ :

 -עטָאּה ענייז ןיא ןערישזָאל ןעיורפ עשידנעלסיוא יד ןוא ,טירט !
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 רע ףרַאד קנַאדעג ןײמ ךָאנ ?ַאטירַאמ ,ריד רֶע טלעפעג ,ןעל
 .טנעילק ןיימ ןופ ןעמַאד יד ןעלעפעג רימ יװ ,ןעלעפעג ריד



 ,תורוד ירד

 -עווש ,יוא .רימ ייּב ןעצנַאגניא תובוה ןיא טגיל סָאװ ,קינװָאנישט
 רָאג טקרייה טפַאשלעזעג עטוג ַא ? ןענעקייל סָאד סָאװ ךָאנ ,לרעטס
 ריד וטסָאה ,רעגייטש ַא ,טָא .ןעּבעל ןופ טיטעּפַא ן'פיוא רעסעּפ

 יד טָא טמוק גנַאל טייצ ַא ןיוש .ןָאהטנָא ןעסיז ןיא עמַאד יד
 ןעצעל סָאד סיּפע טֿכַאמ ןוא טליּפש ןוא טצנַאט ןוא עמַאד
 ן'פיוא טליּפש סָאװ ,םעד טימ ךיוא זיא יװַא .טוג ןוא לילאוו
 ,טסירק רעד ,ריד רע טלעפעג יװ ,שדקמ-לּכ טגניז ןוא לעדיפ
 ? שדקמ-לּכ טגניז סָאװ:

 רענעי רעדָא רעד רהיא טלעפעג סע יװ ,ןרעפנע וצ
 טשינ ַאטירַאמ ךָאנ טָאה ,טפַאשלעזעג סעשולַאצ ןופ ןױשרַאּפ
 ןַאד ןעזעװעג זיא יז .חֹומ רהיא ןיא ןענעֿכײצרעּפ וצ ןעזיוועב
 ןעּבעל םעיינ ַא ןופ לעװש יד ןעטערטרעּביא ןופ טייצ רעד ןיא
 -ַאז טשינ ךָאנ ןעמ ןָאק גנושַאררעּביא רעלענש רעד ּבילוצ סָאװ
 טָאה יז ןוא .םעד ןיא ןיא סע טכעלש סָאװ ןוא טוג סָאװ ,ןעג
 :טמ שרעפ טעשטּפעשעג

 ןעֿכַאמ ןוא ןעלייוו ןעמוק ייז .ייז ןענעז ןעשנעמ עטוג--

 -פָא ןעמוק ייז ןעלָאז ,ןעמוק ייז ןעלָאז ,ץרַאה ן'פיוא רעגנירג
 .זױה רעזנוא ןיא ךילה/רפ זיא סע ןעי ,ביל ּבָאה ךיא ,רעט

 ךיוה טזיּב וד זַא ,ןעגָאז טסעג יד זַא ,ַאטירַאמ ,וטסייו ןוא--
 טשניו רעדנוזעּב רעדעי זַא ןוא הּכלמ-תּבַא יו ,ןעש ןוא
 | !וד יװ ,עֿכלעזַא ךיז

 טקנוּפ ,ןָאהטעג רעטיצ ַא סייה טיפע טָאה ן'ַאטירַאמ ןיא
 -הערפ ַא טימ טסורּב רהיא ןעס .שעגֿכרודַא טלָאװ ץימע יו

 טזָאלעגּבָארַא ןעגױא יד טמעשרעפ טָאה יז ,לייפ עגיצילּב עֿכילי
 עקרַאטש יװ ,טֿכודעגסױא רהיא ךיז טָאה לָאמ עטשרע סָאד ןוא

 :ךיוה ןעיירש ןוא םירַא רהיא ןעמרַא טסעג יד ןופ דנעה
 ןיא "קילג סַא ירַאנ, !וטזיּב ךיוה ןוא ןעש יװ ,ַאטירַאמ--

 ןעלייוו זנוא ךָאד ןָאק יז ,דנעה יד ןיא ןעמעלַא זנוא ייּב ךָאד
 .זיא יז ךױה ןוא ןעש יװ ,ָא ,ןעלעפעג ןוא-

 סעמַאמ-סעטַאט ףיוא תונמחר סָאד ןיוש ןיא לָאמ סָאד
 =ייווצ ן'םיוא . קעװַא יו סיפע ן'ַאטירַאמ ייּב עקר ,מָאק ןיא ןעגילי
 9 :טגערפעג ךיז טָאה יז ןוא ןַאלּפ ןעטי



 .םיובטסָאמ ,ו

 סָאד ןוא עלעטניה ן'טימ טסאג רעד סע זיא עשז-רעוו---

 !עלַאצ ,םהיא ןעכענ לעדיימ עדנָאלּב

 .עלַאצ ןעדיױּפּוצ טרעפסצעעג טָאה--,עטנַאקעּב עטוג--

 טגניז ןוא שידוי טדער סָאװ ,רעטייװצ רעד טָא ןוא--

 1 ךיז ןעּבעג ּבייװ א ,רעטומ א ,רעטָאפ ַא רע טָאה ? תורימז
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 ,טשינ םענייק + ,ןיינ--
 רעד טֶא טימ רע זיא--רעטַאעט ןופ טסירק רעד טָא ןוא--

 | ! רָאּפ ַא ןיטסירק

 ףיהא ןעגערפסיוא ןעצױהעגנָא טציא ךיז טָאה ַאטירַאמ

 טגערפ יז וַא ,טֿכַאדעגסױא ךיז טָאה סע ןוא רעדנוזעּב ןעדעי

 סע ןוא הנוּכ רעדנחעב א סיפע טימ רָאנ ,ױזַא טַאלג טשינ ךיז

 -גהעמ רעװעי וַא ,ןעליװ ַא רהיא ץיא טנָאקרעד טציא ךיז טָאה

 -וצ ױרפ ןוא רעטסעווש ןיייז ,רעטָאפ ןייז ןעגיטייזעּב לָאז רעד

 7 .יטייקנעש ןוא טײקֿכוה סַאטירַאמ ּביל



 .סױרַא ךיז טזייוו סע
 3 רשי

 ץשולַאצ ייּב ןהעזעג ןעמ טָאה רעטעּפש געט עכילטע טימ

 ןוא דרָאּב רעטזָאלוצ רעסייוו ַא טימ עיטָאמ 'ר ; ןױשרַאּפ ייווצ

 טימ רעדורּב ןייז ןוא לבאינַא ייּב יװ ,ןעצַאל ענעסירעגפיוא

 ןעּבענרעד ענעשעק רעד ןיא ןעטסיופ

 --,עיטָאמ ,ןעװעי'ּתיּבה-לעּב סָאד ןוא רעכיּב יד לּכ-םדוק--

 וצ ּבלַאה ץעיטָאמ וצ ּבלַאה ,טגָאועג םייח רעטעפ רעד טָאה

 ,סע רע טגלָאפ .דנעה עניימ וצ רעּביא קירוצ ןעהעג--,ן'עלַאצ

 / ייטשינ ןעוו ,טוג ןיא

 טגיטסעפעּב ןיוש זיא סָאװ ,רענייא יו ,סיּפע טָאה שולַאצ

 טָאה רעטעפ רעד ןוא ,ןָאהטעג לעֿפײמש א ,עיציזָאּפ ןייז ףיוא

 : ןעירשעגסיוא
 ,טבעל םייח ןמז-לּכ רעּבָא ,עיטָאמ ,זנוא ןופ טש'קזוח רע--

 -עּב ןייק ןוא ןעמוק טשינ הבצק ןייק וצ ריד ייּב עיטָאמ טעוװ

 יד ןעסירעגגָארַא רע טָאה סָאװרַאפ ,ןעסע טשינ טיורּב-לעט

 -יִלָעַּב רַאפ םענילַאװדָאּפ עטלַא יד טגעלוצ ?רעֿכעד עטיור עטלַא

 461 !סָאװ טָא .רע ליװ ןעּבעל םייּב השורי !ןיינ ? תובוח



 ,םיוּבטסַאפ ,7

 ןַיז טימ ןרענוד יעּבױהעגנָא טָאה םייח רעטעפ רעד

 -יּפַאּפ יד יּברעד גידנעפרַאוװ ןוא גידנעסיירי ,םיטש רעגיטכעמ

 ענירג יד ,לעקעלג סָאד ",ָאנָאקַאז דָאװס, םעד ,שיט ןופ ןער

 ךיז טָאה סע סָאװ ףױא ,ץלַא טָאד ןוא טֿפירעג ןופ ןעריּפַאּפ

 -!םהיא טָאה עיטָאמ .ןעּבלל סעשולַאצ ןופ ףיורש יד טהערדעג
 'רעד ןוא .טלעֿכײנ שעג ןוא טרעטיצעג טָאה שולַאצ ,ןעטלַאהעגּבָא
 ןעטסױפ עטצעזעגסױרַא עזייּב טימ ןעירשעג טָאה םייח רעטעפ
 ;ץעשולַאצ וצ

 ןיא ךיא טלָאװ ,עיטָאמ ,טַאהעג סקיּב ןיימ ךיא טלָאװ--
 יד ןעּבירטרעפ רע טָאה סָאװ וצ םורָאװ ,ןעסָאשעגסױא םהיא
 ןעשנעמ עדכערפ טגָאיעגנָא ןוא דרעפ יד טגינייּפרעפ ,דניה
 זיא סע ,עיטָאמ ,ןיינ ? תובוח-ילעּב רַאפ ארומ רעד בילוצ ?רעהַא

 .העגסױרַא ןעמ ףרַאדעּב לעטרַאג ןופ קַאה יד ,דלַאװ ןופ ןלוג ַא
 ,ּפָאק ןייז ןעגעג ןעמ

 ץלַא גידנערעדיילש ,םייח ןעירשעג רעקרַאטש טָאה סע |

 -ּבָא גָאטהעװ םענעטלַאהעּברעפ ַא סיּפע טימ טָאה סע ,שיט ןופ

 ,טלעֿבײמשעג ערטיכ טָאה שולַאצ ןוא עיטָאמ םהיא ןעטלַאהעג
 ,דנעה עֿכילשנעמ ןָאהט ןעד ןענָאק סָאװ ןוא--טגָאו רענייא יװ

 ?םהיא טימ טהעג טֿכירעג ענירג סטָאג רונ ןעוו

 ןעש וצ טלעטשעג ךיז טָאה יז .ַאטירַאמ ןײרַא זיא סע
 -עג רעסַאלּב ַא יװ ןהעזעגסיוא טָאה יז .ן'עשולַאצ ןוא רעטָאפ
 | ,ךאלמ רענעלַאפ

 ןעמונעגמורַא ַאטירַאמ טָאה--,ןרעזייּב טשינ ךיז ישעטַאט--
 ןייז טּפַאֿכעג טָאה עלַאצ זַא ,רע טניימ ןעד יצ--.רעטָאפ םעד
 -ַאט לָאז ,עט'תיבה-לעּב ָאד ךָאנ זיא םירמ ,ןיינ ,ָא ? ןעגעמרעפ
 ךעלעריט עניימ ,ןרעטיצ טשינ ןוא ןערעוו סַאלּב טשינ ישעט

 רעגעלעג ןיימ ןוא ןעפָא גידנעטש ישעטַאט ץרַאפ ךָאד !ענעז
 יד ןופ סױרַא ישעטַאט רעד לָאז .טעּבעג גידנעטש םהיא רַאּפ
 ,טרָא ןייז  ףיוא העג ךיא ,סעקרָאמָאק ערעטסניפ

 -ַאמ .ןעסיוטשעגּבָא טֿפיײל ךיז ןופ רהיא טָאה רעטָאפ רעד .
 שולַאצ ,ן'עשולַאצ ןוא רעטָאפ ןעשיווצ טלעטשעג ךיז טָאה ַאטיר

 .םטטשעג ןוא ןעסױטשעגּכָא טֿכײל ךיז ןעשיוװצ ןופ רהיא טָאה 168



 .תורוד יידד

 :גנוצעשגנירג עטֿכיל ַא סיּפע טימ רעוא ץפיוא טעשט

 -ניא; וצ ןעשימוצ רונ ךיז זיא ריד רַאפ .קעװַא ,קעװַא--

 -לעּב רעד זַא ,ןעגָאז ןוא ריט יד ןענעפע וצ ",ןעטנַאסערעט

 | ,טייצ רעד ןיא ןוא רעד ןיא ןָא טמהענ תיבה

 -בלַאה ןוא טירט רָאּפ ַא ןעטערטעגּבָא ךַאװש זיא ַאטירַאמ

 ןוא ןעגנַאגרעפ זיא ןוז יד ,להוטש ןעטנעהָאנ ַא  ןיא ןעלאפעג

 ,רעלעט ,ךעלזעלג יד ףיוא ןעלהַארטש עטיור עטלַאק טקישעג

 ,רעזעלג עשינַאּפָאי ןוא רַאװָאמַאס

 ךַאוש ןיוש זיא ַאטירַאמ זַא ,ךיז טָאה טֿכודעגסױא ןוא

 -יא דנַאהרעּבױא יד זַא ןוא ,גנַאלרעפ סעשולַאצ ןחעטשוצרעדיוו

 -הערפ ןוא ןענױשרַאּפ עגידלעדיפ סעלַאצ טציא ןעצָאה רהיא רעב

 רעדירב עדייּב ןעגעז רעטעּפש טונימ עֿכילטע טימ .טייל עכיל

 יד ןעלָאז םורַא געט עכילטע ןיא ךָאנ זַא ,גידנעגָאזנָא ,קעװַא

 -מורַא ָאד ,טָאה שולַאצ  ,ייז וצ ןְהעגרעּביא קירוצ תונוּבשח

 -ַאמ טהָארדעג ,ןעטניה ףיױא דנעה יד טימ ָאד ,גידנעריצַאּפש

 | | ; ץַאטיר
 ןעשימ וצ רונ ךיז זיא ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר ,ריד .רַאפ---

 עט'תיּבה-לעּב ַא ןייז וצ ? טסהעטשרעפ ".ןעטנַאסערעטניא, וצ

 יװ ןהעז וצ ,ָאנַאיּפ ןעליּפש וצ .טסעג יד ןעלייו וצ ,ּבוטש ןיא

 ו טסרעה וד .ןעגייווש ןוא ןעגיל ,רַאװָאמַאס ...םוצ ,טצנַאט ןעמ

 ,רהיא ןופ טרהעקעגּפָא ךיז ןוא
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 "פ זש (ד 8 על : ק יד 6 פאלט = יז בל א

 יי א וי

 עיצוקעזקע ןייז ןוא ןיליא סוירַאטָאנ קא 6 הר ר= ךשא

 -ַאק ןופ סעטַאד טימ ןעגנַאהעּב ,לעּביטש גירעדינ ַא ןיא
 .ֿפוּב טימ ןעריּפַאּפ םּתס ןוא ןעלהעפעּב-סטכירעג טימ ,ןערַאדנעל
 .עגניירַא זיא ,טֿכַאמ-סגנורהיפסיוא יד ןערעהעג יז זַא ,ןעּבַאטש
 לעקעטש םענרענייּב ַא טימ ,לעשנעמ טגַאגעלע ענדָאמ א ןעמוק
 .ריט רעד ייּב ךיז טגערפעג ןוא דנַאה ןיא עקעט ַא טימ ןוא

 ? ןיליא סוירַאטָאנ ךָאנ ףָאלש--
 טרעפטנעעג טָאה--סיפ יד ףיוא גנַאל ,גנַאל ןיוש ,ָא--

 ןערַאדנעלַאק יד טימ טעניגַאק ןופ ןױשרַאּפ רעטלַא רעיורג א
 ןוא גנַאל ןיוש--,רַאטַאק ןעגיּבייא'נא ןופ יו ,זָאנ רעלופ ַא טימ
 ףרַאד רע ןעװ ןעפָאלש גנַאל שנעמַא ןעד ןָאק יצ ןוא ,שיפ יד
 .ירעּביא !טכירעג ןעֿכילרעזיק ןופ טכַאמ עיויטוקעזקע יד ןייז
 ; ץינע ןימ ַא רַאפ סָאװ ,ןָאיציזָאפסיד וצ ךיא העטש ,סנעג

 "נָא ןופ ןליפַא ,סישלֿבײּפש ןוא ןרעיומ ,רעסעלש עסיזױג ןעלגיז 'רעפ וצ ,עיצוקעוקע עסױרגַא ָאד טהעטש .ךייא רַאפ--.טרעפ טנעעג לדניושרַאּפ עטנַאגעלע סָאד טָאה--!סָאװ טָא--
 עמ טעװ ,ןייז ןָאק ,טלעװ רענעי ףיוא ןוא ןעשנעמ םענעגייא 4



 ,תורוד יירד

 ןעמ טגָאז יװ רעּבָא .רעטיר ענרעזייא טימ ןעסיימש רַאּפרעד

 סעװ דש רעד יװ ,ןעקוק סיּפע סע ןעמ ףרַאד סָאװ ,סיּפע סע

 סהעג !גיטרַאפ רהיא טנעז ,ןעגיוא יד ןיא ןעצנַאט רעטעּפש

 ענירג ייװצ :רעגיטרַאפַא זיא ןול רעייא ,ןעליוו סטָאג טימ

 ,רהיא ךָאנ "עקנירעטַאק,ַא ןוא עיצוקעזקע רעד רַאפ ךעלרעיירד

 טיי .חילצמ סטנעז ןוא סטהעג

 -ונעג ,ןָאהטעג סיױא-סָאנַא רעדיוװ טָאה ןיליא סוירַאטָאנ

 | : טגָאזעג ןוא ריּפַאּפ סָאד ןעמ

 ַא .ןעגנערּב דנַאטש וצ ,ףליה סטָאג טימ ,סע לעװ ךיא---

 | .גָאט ןעטוג

 וצ טגנַאלעּב טשינ טָאה ןיליא סוירַאטָאנ רעגיזָאדרעד טָא

 תעֹּב ןעשַארטס ןוא ןעקָארּב ,ןעקַאה סָאװ ,ןעשנעמ עזייּב יד

 רהָאי א ןופ ,ךאלמַא ,שנעמַא ןעזעוועג זיא סָאד .עיצוקעזקע'נַא

 ַא טימ ,ךַאד ןעטלַא'נַא ןופ יורטש סָאד יװ ,רָאה עיורג טימ ,0

 עסיורג ייווצ ןוא לעטיה םורַא סַאּפ םענעסירעגּבָא-גיּבייא ,םענירג

 *קרָאמסַאנק ןעגיּבײא'נַא טימ ,רעטניוו ייס ,רעמוז ייס ןעשָאלַאק

 ַא ןוא ןעסנָאװ יד ףיוא טנָאקרעד ךיז טָאה סָאװ ,זָאנ רעד ןיא

 .טרעפוק ַא ייּב יװ ,סָאלש םענרעּפוק ַא טימ דנַאה ןיא עקעט

 -קע ןייז ןערהיפסיוא ןעמוקעג זיא ןישרַאּפ רעד טָא ןעוו

 ,ריט יד טנעפעעג לעדייא רעהירּפ סיּפע רע טָאה ,עיצוקעז

 ַא ןעכוז טרָאד טלָאװ רע יװ ,ריט רעד ףיוא ןָאהטעג קוק ַא

 . ,טגערפעגסיוא ךיז ךָאנרעד ,ןעגרָאמ-טוג טגָאזעג ךָאנרעד ,הזוזמ

 ַא סיּפע טימ ןעלירּב יד טשיװעגסיוא םַאזגנַאל ,טֿכַאמ ןעמ סָאװ

 ןָאהטעג ּפַאטַא וצרעד ,הניחּת רעד .ייּב ענעדוי ַא יװ ,לעֿכיט

 :ליטש טקרעמעּב ןוא םירַאװ זיא רע יצ ,ןעוויוא םייּב |

 -עג ָאד ןיּב ךיא .עֿכלעזַא זיא ,ץירּפ רעּביל ,השעמ יד--

 ָאד ךיא ּבָאה ,טהעז רהיא יח .ןינע ןעגיטֿכיװ ַא ןעגעוו ןעמוק

 ךיא זומ סָאד טָא ןוא רעזייה ןוא ןרעיומ ערעייא ןעּבירשרעפ

 ךיא ןיּב ,ןָא ךימ טקוק רהיא יו ,בוח-לעּב רעייא ןעּבעגרעּביא

 טָאגא ןַאהרַאפ זיא סע .ןופרעד רעגידלוש רעי'תמא רעד טשינ

 ידרע רעד ףיוא שנעמ םעד ןעיטּפשמ טֿכַאמעג טָאה סָאװ ,לעמיה ןיא

 105 -ניא יד טָא ןוא *ץנַאטסניא עֿכילטֿכירעג, טסייה טכַאמ עגיזַאדיד-
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 ,טיוּפטסאמ

 רעד טימ טוּפַאק רימ ןעגעז טסנָאז ,ןעגלָאפ ןעמ זימ ץנַאטס
 .סע זיא טלעװ ןימ ַאזַא טָא .לעטש

 ןעסָאלשעגּפױא ןָאהטעג ץפיז א רע טָאה רעטרעו יד ייּב
 ןטגערפסיוא ןעּבױהעגנָא ןוא ,ןָאהטעג ץפיז ַא רעדיװ ,עקעט יד
 ,ֿבָאט ןייז טָאה יצ רעדָא ,טַאהעג-הנותח ןיוש טָאה רענעי יצ
 טבלעקעג היק עטױר יד ךיז טָאה יצ ,ןעּבירשעג םיאנת רעט
 ןוא .רענלעז יד ןופ טרהעקעגמוא ךיז טָאה ןהוז רעד ּביוא ןוא
 טָאה רע ןעװ ,ןערָאװעג ןעגױא יד ןיא םענעי זיא רעטסניפ
 -כייל רָאּפ רעדָא ןַאפ ענרעּפוק ןייק טשינ ןעד ,ןהעזרעד םהיא
 ןעבעל עצנעג סָאד דלַאּב רָאנ ,ןעמהעג ןעמוקעג ןיליא זיא רעט
 טשינ ןעטעּבוצּבָא ןעזעװעג טשינ ןיא סָאד ןוא ןעשנעמ ַא ןופ
 יב ,סטֿפעלש ןוא סטוג ןייק טימ

 -וצ סעשולַאצ ךָאנ ,טציא ןיליא סוירַאטָאנ רעד טָאה טָא
 לעֿפילעמַאּפ ןוא לעּביטש ןעגירעדיג ןייז ןופ טרישרַאמסױרַא ,גָאז
 -ַאק סעיטָאמ 'ר ןיא ךיז ןעּבילקעגנײרַא טירט-סופ ענּבָארד טימ
 -רעּבליז ,גרַאװרעּפוק טרָאד ,{1 ןעגעלעג זיא טע ואוו ,סעקרעמ
 ןוא ריט רעד ףיוא ןָאהטעג קוק ַא ,םיצפה ערעדנא ןוא גרַאװ
 : ךייוו טגָאזעג

 טוומ רהיא .ןינע ַא ךייא וצ ָאד זיא סע ;עיטָאמ עיִנַאּפ-- |
 א ,רעזיה עטלַא ערעייא ןהעוכרוד ןהעג לעסיג ַא רימ טימ
 ,..ןיוש ןוא טונימ עטלהעצעג עֿכילטע ףיוא ,,רָאנ לעסיּב

 -החּפשמ יד ןענעז ,ריט רעד ייּב רָאנ םהיא גידנעהעזרעד
 ןוא תיחשמ ןעסַאלּב ַא סיּפע רַאפ יו ,ןעגנורּפשעגפיוא ןעשנעמ
 : טגָאזעגסיױרַא םיוק ,דפַאװ רעד וצ גידנעלַאפוצ טָאה עיטָאמ !

 /.. ײקא טשיג ןיּב ךיא ,ןיא ןיּב ךיא ,ןיליא טינַאּפ ? בוח-לעּב רעכלעוו ז רעהַא טקישעג ךייא טָאה רעוו .תמא םעד ןעדייר וצ ביל בורס ךָאד טָאה רהיא ,ןיליא עינַאּפ ןעפָא טגָאז ,ךיז טגָאז .טליוו רהיא טָאװ' ,טגָאז רעֶּבָא--
 ךילדנע ןוא טרעלקעג טונימ רָאּפ ַא טרעיוזרעפ טָאה ןַיליא

 ; טגָאזעגסױרַא !
 טימ רָאנ ןעדייר וצ ּביל ּבָאה ךיא ,עיטָאמ ,ךייא טגיהורעּב--

 ךימ טימ ךיז טלָאז רהיא זַא ,גנַאלרעפ ךיא .ןעשנעמ עגיהור



 .תורוד יירד

 רעיא ןיא יא סע סָאװ ,ץלַא סָאד ןעקוקֿפרוד ןהעגֿכרוד רָאנ

 ,רהיא טהעטשרעפ ,ןעד .ןעדייר רימ ןעלעו ךָאנרעד ןוא ץיזעּב

 ר41 ָאד ןיּב ךיא ,רימ ןיא זױלב טדנעװעג טשינ זיא סע

 -קע רעֿבילקילגמואינַא .,גנַאלרעפ סנעצימע ןעליפרע וצ הילש ַא

 | ! עיטָאמ ,רעטֿבָאט רעייא סיּפע טֿכַאמ סָאװ .רָאטוקעז

 ןייז סָאװ ןוא טדער רע סָאװ ,טרעהעג טשינ טָאה עיטָאמ

 ּפָאק ןיא טשימעג םהיא ךיז טָאה סע .טדער טסַאג רענעמוקעגנײרַא

 עטיור יװ ,עגידרעייפ ענדָאמ ךעלעטניּפ ןעגיולפעג ןעגעז סע ןוא

 ,תורוּת-רפס
 ןיליא ןיוש טָאה--,גונעג ןוא לָאמנייא ןיוש טדערעג ,ונ--

 ייוצ ןעדייר וצ טנייפ ּבָאה ךיא--;טדערעג ךילפייטש לעסיב ַא

 ןעמ זומ ,לָאמ ייװצ טדער ןעמ זַא ,סנעגירעּביא .ךַאז א לָאמ

 ,טשינ ןעוו ? רהיא טהעג .ןעלהָאצעּב לָאמ ייווצ רַאפ סנעטסגינעוו

 | .ןעמוקֿכרוד ןיילַא ךיז לעװ ןוא ןײלַא ךיא העג

 ,לעֿפילעמַאּפ ןהעג וצ ןעּבױהעגנָא טָאה ןיליא סוירַאטָאנ

 ןוא טכַארטעּב ,טקוקעּב .םהיא ךָאנ רעדורּב ןייז ןוא עיטָאמ

 ,טסינעגסיוא רעטיּב ךיז ןיליא טָאה ,חטש םעד ןעטסָאמעגסיוא

 -סױרַא ,עקעט רעד וצ ךיז ןעמונעג ,ןעסנָאװ עקיד יד טשיוװעגּבא

 : טגָאזעג ךייוו ןוא ריּפַאּפ ַא ןעגיוצעג

 + עיטָאמ עינַאּפ ,טפירשרעטנוא יד טנַאקעּב ךייא זיא--

 זַא ,גנורעדָאפ ַא טימ סױרַא טצעי ןעטערט ,רהיא טהעז ,יײז טָא

 רעיא ,רהיא ,סנעגעמרעפ ערעייא ןופ ןעטערטּבָא טלָאז רהיא

 ,טייצ רעצרוק ַא ןופ ףיולרעפ ןיא .עילימַאפ עצנצנ

 -טע עסנָאװ ןוא זָאנ יד טשיוװעג טָאה ןיליא סוירַאטָאנ

 -עּב יד ןעּבעגעגוצ ייּברעד ןוא טעקרָאמסעגסױא ךיז לָאמ עֿכיל

 | ; גנוקרעמעּב עטנַאק

 רימ טנָאק רהיא .גידלוש טשינרָאג ךיא ןיּב .,סלַאטנעלַא--

 רעד רָאנ ,ןעליוו ןיימ טשינ זיא סָאד זַא ,טרָאװ ץפיוא ןעביולג

 ןופ חלושמ ַא רָאנ ןיּב ךיא ,טֿכַאמ רערעלעה רעד ןופ ןעליוו

 .גָאט ןעטוג ַא סטָאה ןוא גנַאל סטּבעל .טֿכירעג ןייז ןוא טָאנ

 סשינ טציא טָאה עיטָאמ יוא ,קעװַא זיא ןיליא 'סוירַאטַאנ

 67 ןעּבָאה ןעגױא ענייז רַאפ .רָאפ טמוק םהוא טימ סָאװ ,טסואווצג
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= 

 -ּבֶצ ןוא ןעשיט ןעלַאפ ,תורוּת-רפס עטיור ןעצנַאט ןעּבױהעגנָא
 ןערָאװעג דליװ זיא םינּפ ןייז ,רעטֿכײל-גנעה יד ךיז ןעסייר
 ,הרוחש-הרמ ַא ייּב יו ,ןעסירעגפיוא דמעה ןופ ןעצַאל יד ןוא

 -יימ ןעהעז סע סָאװ טָא--,ןעירשעגסיוא רע טָאה--! הבצק--
 ,טֿכענ ערעטסניפ ,טױרּבלעטעּב ,טייז ַא ףיױא טעּברָאט .ןעגיוא ענ
 -ָאז ,טזָאל ,ןעפיול טזָאל ,רעדניק ,דניצַא ןוא ,רעייפ ןוא םנהיג
 רַאפ ףלײװ ַא יו ,תעגושמ ןופ ןרעקַאלּפ ןעגױא עניימ ןעל
 ןוא ןעגעמרעפ סָאד ןעלַאפעג ,טרָאװ סָאד ןעֿכָארּבעג .רעייפ
 ! הע ,םהיא זיא הע .,וליפַא רעגעלעג-ּפָאק

 סָאד ,לעמיה םוצ דנעה עגיזיר ענייז ןעגיוצעגסיוא טָאה רע
 .העװ ךױה ַא ןעװעג זיא סד ,הליפּת ןייק ןעועג טשינ זיא

 ,טזָאלעגּבָארַא דנעה יד רע טָאה ךָאנרעד .לעמיה סוצ יירשעג
 רעטנוא ןעּבָאה דלַאּב ןוא טֿכַארטרעּפ טונימ ַא ןעּבילּבעג ןהעטש
 יד ןעלַאפ ןעשיט יד ןעֿכערּבוצ דליװ ךיז ןעּבױהעגנָא םֵהיא
 ַא יװ ,טציא רֶע טָאה ןהעזעגסיוא ןוא ,רעזעלג יד ,רעטֿכײל
 ןעניז ןופ טֿכַאנ רערעטסניפ ַא ןיא זיא סָאװ ,גינעק רענעגושמ
 ,ּבָארַא

 { לבח ! לבח--,ןעירשעגסיוא רע טָאה--! לבח ! לבה--

 בבא = יי 5
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 -ילַאודָאּפ יד ןעשיוצ דרע רעד ףיוא טצעזעגּבָארַא ףיט

 -בלַאה ןיא ןעסעזעג עיטָאמ 'ר זיא ,רעזייה עטלַא ענייז ןופ סעינ
 עדייב ןופ טגעלרעפ דנעה עסיֹורג יד ,דנַאטשוצ ןעטסואוועּב
 ןעמערּב ייוצ יד ןוא ,להוטש ןעסיורג ןייז ףיוא יו ,ןעטייז

 ,קילג ןעשיטָאמ 'ר ןוא טייקמורפ ןופ טלהעצרעפ ןעּבָאה סָאװ
 םהיא טליײטעגּבָא ןוא ןעגיוא עטֿכַאמרעפ יד טקעדרעפ ןעּבָאה

 .טּבעלעג ןעש יװַא טָאה רע רעֿכלעװ ףיוא ,דרע רעד ןופ

 טלָאמעד .סטֿפַאנ-וצ-טעּפש ןופ העש ַא ןעװעג זיא סע

 רַאפ ,בוטטש רעד רַאפ םורַא לעסיּב ַא עיטָאמ ךיז טהעג דָארג

 טֿכַאנ עגיד'הנבל סטָאג ןעש יװ ,ןעטֿכַארטעּב רעזייה עטלַא יד
 -וקעגסיוא םהיא זיא רעּבָא לָאמ סָאד .םורַא סיוא ךיז טײרּפש
 עיינ עדמערפ עגיטפניק ןופ סענילַאװדָאּפ יד ףיוא ןעציז וצ ןעמ
 .ֿפײל ַא ןענַאטשעג זיא לרעטסנעפ ןייז רעּביאנעגעג ןוא .רעזייה
 רעדיװ ןוא ןעגנַאגעגסױא ,טקנַאצעג טָאה לעטכיל ַא ןוא רעט
 יד ןענייועּב ליטש ַא ןוא ןעלמרומ ַא ךיז טרעה סע .טקנַאצעג
 0 עיטָאמ 'ר ,ךיז ןיא ןעצכולש ַא ןוא *סהרבַא ןופ טָאג; רעטרעוו



 ,סיובטסאמ +

 והילא ,איבנה והילא, :זָאנ ץרעטנוא טגניז רָאנ ,טשינ טנייוו
 .סטעּפש ןעדעי ןופ טרָאװ עטוג עטלַא סָאד זיא סָאד ?,יּבשּתה
 טָא יקַאט ךיז רַאפ טהעז רע ןעװ ,ןעיטָאמ 'ר ייּב סטֿכַאנ-וצ
 -יה ןיא ךיז ןעסייר סָאװ ,דרעפ יד טימ שטָאק ץגידרעייפ יד
 טסורּב ןייז טרעוו דנעקיווקרע ןוא ךילהערפ ענדָאמ ,ןירַא לעמ
 -עג רע ןיא לָאמ סָאד .ןעהיצ ןוא ךיז ןעהיִצ דנעה ענייז ןוא
 -וג רעסיורג רעד ןופ ןעסעגרעפ יװ ןוא ןעגָאלשעגרעדינ ןעסעז
 | ,טלעוו רעגילָאמַא רעט

 לרעטסנעפ ןיא טרָאד ןעּבָאה טֿכיל ןופ ןרעייפ ץטצעל יד
 ן'עיטָאמ 'ר זיּב שזַא ,ןעמַאלפ עטיירּב יד ןעפרָאװעג וויסלואוינָאק
 ,גינעק ןעסייוו-יינש ַא סיּפע ֹוצ םהיא .טֿכַאמעג ךילנחע ןוא
 ןיא ןערָאװעג טעשזדנָאלּברעּפ טכַאנ רערעטסניפ ַא ןיא זיא סָאװ
 רעייז ןעּבָאה טיײלעמירָא ןוא םיחרוא רָאנ ואוו ,לעּביטש ַאזַא
 'ייװצ יד טימ טּפַאלקעג לָאמ סָאד טָאה רע .טַאהעג טייצלָׂשמ
 בוטש ןייז סָאװ ,לָאמ ןעדעי ייּב ןוז דרע רעד ןיא ְֶעַגניפ
 ךיז רַאפ ןהעזרעד רע טָאה ,גנַאזעג םוצ ןעּביױהרעד ךיו טָאה
 שטָאק עש'והילא ענעי טשינ ןעװעג זיא סָאד, :ךָאז עגדָאמ 8
 לעמיה ןיא ןעהילפ סָאװ ,דרעפ עסיורג יד טימ ,עגידרעייפ יד
 -נּהע ,דנעה עטֿפָאפעג ייווצ ןופ ץילּב ַא ןעוועג זיא סָאד ,ןקזרָא
 -תעיקּת, רעד ןוא "ףּכ-תעיקּת;ע-ךיז ןעּביג סָאװ ,דנעה יד וצ ךיל
 *:ליק-תבָע ַא טוָאלעגרעּביא סיּפע טָאה "ףכ

 ףיד ןופ םיטש-גָאלק יד טשינ וטסרעה יצ ,עיטָאמ ,עיטָאמ--
 / -װ סָאװ ,ענייד תורוד ענעֿכָארּבעג יד טשינ וטסהעז וצ ?ןײלַא
 ןטֹויּב וד יװ רערנעלע לָאמ רעדנעזױט ןוא ריד ךָאנ ןהעג ןעל
 ןעּבעג ייז ןעלעוו ענעריולרעפ ,עכילקילגנוא ,עיטָאמ ,עיטָאמ ,יוא
 ןֹוא ן'ףּכ-תעיקּת ענעטלַאהרעד טשינ רעטרעװ ענעכָארּבעג טימ
 -עג ַא ןופ ןעבעל סָאד יװ ,ןערעװ ןעּבעל רעיײז טעװ ןעטָאשוצ
 זיא העוװ ,זייוגיצנייא ,ןייוגיצנייא טלַאפוצ סָאװ ,טייק עטּפינק
 | | יי ,העוו ,ריד



 .עשימייה
 סא ננירפ

 ןַאמ רעייא ןוא ,רעטֿכָאט סעיטָאמ ,בוט-לזמ ךייא ונַא--

 ןיב ךיא .טליפרע ךיא ּבָאה טֿכילפ ןוא טײּברַא ןיימ .עלַאצ
 רעזײה ליפױזַא טימ טלעגנירעגמורַא ןהעז וצ ךייא ךילקילג
 -יימ ַא טלָאװ רהיא יװ ,קילג ךייא שניוו ןוא סנעגעמרעפ ןוא

 -הענ וצ ןענױל טלָאװ דניצַא .רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר ,טַאהעג לעד

 -עוקע טָאה--? ןעדירפוצ רהיא טנעז ,ןעפנָארּב ךעלעסיּב וצ ןעמ
 עגני סָאד טסירגעּב גָאט עכילטע טימ רעטעּפש ןיליא רָאטוק
 -ַאצ ןופ דלעגניילק ןיא "עקנירעטַאק, יד גידנעלהעצסיוא ,רָאּפ
 ןוא ,טעקרָאמסעג ןוא סעסנָאװ יד טשיװעג ייּברעד ןוא ן'שול

 | ,החמש ַא ףיוא יװ ,ןעפנָארּב ןעקנורטעג
 עגידרעּביאנעגעג יד וצ טכַארטרעפ ךיז טָאה ַאטירַאמ

 ,גיטליגֿפײלג רָאנ ,רעיורט ַא טימ סעקרָאמַאק ןוא רעזייה עטלַא
 -ַאפ ןיימ ,ןעפלעה טשינרָאג ריד ןָאק ךיא, : טגָאז רענייא יו
 ןוא סעשיטַאּפַא סיּפע ןעגעלעג זיא ענימ רעד ןיא רָאנ ".רעט
 .ןעטֿכענרעיײא ןוא ןעטֿכענ ןופ ןעמַאמ-ןעטַאט יצ סָאר טשינ סיּפע

 *ררפ ענעי ןופ קורדניײאי'נַא טֿכַאמעג טונימ רעד ןיא טָאה יז 11



 תודוד יידד

 ןעזָאל ,דנעה עשירעגירטעּב ןיֹא ןעגנַאפעג גידנערעוו סָאװ ,ןע

 ףעסע ייז .טָארעּב סטָאג ףיוא לַאזקיש רעייז ןופ רעּביױר םעד ייז

 .ןעליוו ןהָא ןעדייר ןוא ןעגייווש ,ןעקנירט
 ןעדירפוצ טשינרָאג רהיא טנעז ,רעטֿכָאט סעיטָאמ ,ָאזלַא-- |

 ,רעטנעצָארּפ עסיורג יד טשינרָאג רהיא טהעז ? לזמ רעייא ןופ

 -לעג-הריד ,ןעריט ןופ ןעגָארט ךייא ןעלעוו ןעטנעיצַאּפ יד סָאװ

 ךיא טלָאװ ,טרָא רעייא ףיוא ךיא ,ָא { סנעגרָאמטוג םּתס ןוא רעד

 -וקעזקע רעֿכילקילגנוא רעד--! לעמיה ןעטעּביז ןיא ןעזעוועג תמאב

 סָאד גידנעטלַאהוצ ןעפנָארּב טינ טפיוזרעפ רעדיװ טָאה ןיליא רָאט

 יי ,לעטיה
 -עג טָאה שולַאצ ןוא ןעּפיל יד ןעסיּברעפ טָאה ַאטירַאמ

 | :סענעשעק יד ןיא דנעה יד טימ טדעי

 .טזייו .המהּב ע'תמאינַא זיא סע ,רהיא טימ טשינ טדער--

 טימ סָאװ ,קילג ןעסיורג םעד ןופ טשינרָאג טסייוו יז זַא ,סיוא

 ַאזַא ןוא ןערהָאי ןעּבעלּבָא ןענָאק ןעשנעמ .ןעפָארטעג טָאה רהיא |

 רעדנַא'נַא טימ ןעפערט סע טלָאװ .ןהעז טשינ יז ןעלָאז קילג

 רהיא טימ רָאנ ,ןעזעוועג לעמיה ןעטעּביז ןיא יז טלָאװ ,יורפ

 טימ ןָאהט ךיא ןָאק סָאװ ,המהּב ַא ,אלימ ,טרהעקרעפ סע זיא

 ךָאד ןענעז רימ ?לױמ םוצ סיּפע ךָאנ טשינ רהיא טמהעג ?רהיא

 -ֿכענ ןופ טשינ ןיוש ךימ ןָאק ןיליא ".ןעשנעמ עשימייה,  סיּפע

 ! םייחל ,ןעטֿפענרעיײא ןוא ןעס

 -עגסיוא ןוא ךעלזעלג יד ןיא ןעגנולקעגנָא ןעגָאה עדייּב

 : טגָאזעג טָאה ןיליא ןוא ,םייחל ןעֿכילקילג ַא ןעקנורט

 ףיוא ,ןעדָאּב רעד זַא ,גיהור םָאקלָאפ רהיא טנעז דניצַא--

 טשינ ָאד טעװ רהיא ,רערעײא זיא ,טהעטש רהיא ןעֿלעװ

 וצ טעװ רעטָאפסיורג רעדָא רעטָאפ רעייא זיּב ןעטרַאװ ןעפרַאד -

 טגַאװ רעמָאט ! סָאװ ךָאנ רהיא טסייו ןוא .,גיוא'נא ןעֿפאװ

 -םקוג ליו ,ןעגעמרעפ רעייא ןעגעג דנַאה ַא ןעּביױהוצפיוא ץימע

 -רוט רהָאי יירד םענעי טעיזָארג ןַאד ,ןעדניצרעטנוא ןוא ךיז ןייז

 , ! ליואוו סטּבעל ,עמ

 סָאד .ןױשרַאּפ עֿכילטע ןעסעזעג ןענעז רעגיאנגעעג ןופ

 179 -עטדניה םעניילק ץטימ רענייא ,סעקינװָאנישט יד ןעוועג ןעגעו



 ,סיוּבטסַאפ +ז
 ט

 יד ,טחערדרעפ לעטיה סָאד ,עלעטייק םענרעּבליז ן'פיוא על
 .ייוצ רעד .ןעקנַארטעג ןופ סנעּפָארט טימ ןעגנָאהעּב סעסנָאװ
 סָאװ תמחמ סָאװ ,לקָאניּבַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ,רבח ןייז ,רעט
 יַאדָאּב ,יורפ עדעי ףיױא רע .טָאה ,ןעיורפ טַאהעג ּביל טָאה רע
 . -רעגנוי ַא ךיז םּתס רענייא ןוא .ליִרּב ןייז טלעטשעגנָא ,עטלָא'נַא
 -רעד .םירבח יד טימ ןעפלָאהעגטימ טָאה סָאװ ,זיצקַא ןופ ןַאמ
 -דעטש ןופ ענָאדַאמירּפ ַא ןוא עפורט ַא ןופ רָאטקעריד ַא ךיוא ייּב
 יש לעט

 ךיירפ ענדָאמ ַא ןוא ןעסעזעג ןענעז ןעמַאװצ עלַא יד טָא
 -םיוא ךיז ייז ןעּבָאה טצעי .ןעגיוא ערעייז ןיא טצנַאטעג טָאה

 -עגסױרַא גנולצולּפ טָאה עלעטדניה ן'טימ רעד ןוא ,ןעּבױהעג
 | : ץַאטירַאמ וצ טגָאז

 -ָאפ רעיא טסייה יװ ,ַאטירַאמ ,טרעהעג ןעּבָאה רימ--
 -ָאה רימ ,ַאנװעײװטַאמ ַאירַאמ ,ָאזלַא ?ךיז טֿכַאד ,ײװטַאמ ? רעט
 ןעגעמרעפ יינ ַא וצ רעּבירַא טנעז רהיא סָאד ,טרעהעג ןעּב
 ,דנעווט 800 א רשפא ןופ עימערּפ ַא טימ ןערָאװעג טקילגעּב
 ַאזַא טימ זנוא לָאז טָאג ןעװ ,ַאּב ! טשינרָאג ךיז טהערפ רֵהיֵא
 טימ זיצקַא ןעצנַאג םעד לחומ רימ .ןענעז ,ןעקילגעּב ןעגעמרעפ
 טוג יװ ,ךַא ,ןוּבשח םענָאיזַאק ןפיוא טיורקרעיוז ןוא ץירג יד
 | ! טנייה זיא יז

 וד ,ךאלמ רעױלּב ַא יו ,טנייה טוג תמאּב זיא יז--
 יײּב-- .לקָאניּב ץטימ רבח רעטייוװצ רעד טגָאזעג טָאה--? טסרעה

 טסיזמוא ץנַאג ןוא ןהעז וצ טשינ סנױזַא זיא גרוּברעטעּפ ןיא זנוא

 רעהַא ךימ טָאה סָאװ ,רסיק ץפיא טגָאלקעּב ךימ ךיא ּבָאה
 .טפַאשלעזעג-ןעיורפ רעד ןופ ןעדירפוצ תמאּב ןיּב ךיא ,טקישעג

 .ירד רעד ןעטלַאהעגרעטנוא טָאה--,ןעדירפוצ ,ןעדירפוצ--
 ןערהיפ טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,רוחּב רעוװיאַאנ קיטש ַא ,רעט

 יב, .ןעגָאז ייז סָאװ ,סָאד טגָאזעגֿכָאנ ןוא ןעגעלָאק ענייז ןופ

 .ןעּביױט עֿכלעזַא טשינ ןעמ טהעז גרוּברעטעּפ ןיא "זנוא

 -רָאװעג קילּב ןעטרירָאנגיא'נַא סיּפע טָאה רָאטקעריד רעד
 .קעדש ןעַײוקעגסױא םהיא זיא סָאװ ,עגָאדַאמירּפ ןייז ףיֹוא ןעפ
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 ,תורוד  יירד -

 טגידיילעב ךיז טָאה יז ןעֿכלעװ ןופ ,ךיור לעּבענַא ןיײרַא ןעגיוא
 "?ָאט שָאצ, :ןעגֹנערטש ַא טימ

 ,בוט-לזמ ַא טנייה ןֿכש רעינוא ייּב רימ ןעּבָאה ױזַא ןוא--
 ןעקנירט--ּפעק יד טהערדעגסױא עלַא ןעּצָאה--,רָאטוקעזקע 'ה
 ,םייחל רימ

 ןופ להעפעּב ַא רעטנוא יו ןעזעוועג זיא ַאטירַאמ שטָאֿכ
 שטָאֿכ ,םישעמ ענייז ןיא ןעשימ וצ טשינ ךיז ,דייר סעשולַאצ

 ףיוא ,ןרעטלע יד ןופ קילגנוא עפיט סָאד טלהיפעג טָאה יז
 יד רהיא ןעּבָאה ךָאד ,טנייועג ליטש רעד ןיא טָאה יז ןעֿפלעװ
 -פעשעג טָאה יז ןוא גָאטהעװ םעד טרעדלימעג דייר עגיטציא

 :טֿפײל טעשט
 .זיא טוג ןוא זיא ּביל ךייא ןעוו ,טסעג ,טקנירט טקנירט--
 -עּב וצ ןעּבױהעגנָא לייוורעד יז טָאה ץרַאה ןיא ךיז ייּב

 -סיוא רהיא זיא טָא .רעדנוזעּב ןעדעי ןוא טסעג יד ןעטֿכַארט
 -ַאטשַאק רעד טימ ,לעטדניה ן'טימ קינװָאנישט רעד זַא ,ןעמוקעג
 ןעש טדער 62 רהָאי ַא ןפ ןַאמ ַא לּכה-ךס זיא דרָאּב רעװָאג

 ךָאנ זיא רעטייװצ רעד .םייה רעטוג ַא ןופ אמתסמ טמַאטש ןוא
 ןעמורפ ַא ןופ קורדנײאינַא טֿכַאמ ןוא טענורּב זיא רע .רעגנוי
 טשינ רָאנ ,שנעמ רענייפ ַא ךיז םּתס זיא רעטירד רעד ,רוחּב
 רעד ןוא ,ןוש ןַאמ רעטלַאנַא זיא רַאט;עריד רעד סָאװ ,יוהעמ
 .סואמ רָאטוקעוקע

 -ּבלַאה ענדָאמ טציא טלהיפעג ַאטירַאמ ךיז טָאה ללּכּב

 לָאמ סעדעי סָאװ ,רהעמ טשינ רָאנ ,ןעּביוהרעד ןוא ךילהערפ
 -ַאט ןופ טינּפ סָאד ןָאהטעג גנורּפש ַא קנַאדעג ן'פיוא רהיא טָאה
 רעױרט רעד רָאנ .רעּבירש על'היבוט ןופ ,על'יּבר ןופ ,ןעט
 | /.טשינ וצ ץנַאג ,ןערָאװעג טשינ וצ זיא

 ּבוטש ןיא גנומיטש יד זיא רעטעּפש טונימ עֿכילטע טימ
 רעניר רעד ןיא טהערדעג ךיז טָאה סע .רעֿכילהערפ ןערָאװעג
 טייצ וצ טייצ ןופ טָאה סָאװ ,ןעמָאריּפַאּפ ןופ ךיור ַא טפול
 -פיוא ץימע זיא טרָאד--ָאד ,ָאד--ָאד ,םינּפ סַאטירַאמ טלעטשרעפ
 ,ןײרַא ליומ ייא זיַאט רַאמ סיּפע טגנַאלרעד ,טרָא ןופ ןענַאטשעג
 ןוא רהיא 29 ךיז טגיונרעפ ןוא ,טֿכײל דנַאה יד טרהירעּב

 ו



 ,םיוּכטסאמ {

 ,לעדייא סיפע .טדערעג ,ןעמוקעגוצ ץימע זיא טרָאד ןוא ָאד

 סָאװ ,גידריוקרעמ ןוא .ןעשנואועגוצ ןוא דנַאה יד טקירדעג |
 ךיז טָאה רהעמ ץלַא ,טייקלעדײיא יד טקרעמעּב טָאה ןעמ רהעמ/

 -ָאמ 'ר ,יז זַא ,טקניז ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר ,יז זַא ,טֿכַאדעגסױא
 ,טלַאפ ,רעטֿכָאט סעיט

 -ַאצ ףיוא ךיז טהערפעגּבָא ןוא ןעקנורטעגּבָא ,טדערעגּבָא
 רעד ןוא טּפַאֿכעגפױא יו טסעג יד ךיז ןעּבָאה ,החמש סעשול
 : טגערפעג טָאה עלעטדניה ן'טימ קיגװָאנישט

 ! רעטַאעט ןייד ןיא טנייה טהעג סָאװ ,רָאטקעריד 'ה--
 לעטדעטש ןיא ןערהָאפ וצ טנייה ,ןַאלּפ רעטוג א ןעזעוועג תמאּב
 ,גנולעטשרָאפ יד ףיוא

 יד טּבױלעג קרַאטש טָאה רָאטקעריד רעד יװ ױזַא ןוא
 . : ןעירשעגסיוא ן'שולַאצ טימ ןעמַאזוצ עלַא ןעּבָאה ,גנולעטשרָאּפ

 יד ןעֿכזעּב ןעלעוו רימ ,לקַאטקעּפס ן'פיוא ןעהעג רימ--
 ןיא ךייא טיירג ןוא ,יורפ סעלַאצ ,טוג ױזַא טייז .גנולעטשרָאפ
 ו דרעפ ענייד ןענַאּפש ןעמ ןָאק ,עלַאצ .ןײוַא געוו
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 דרעפ עניימ---,טרעפטנעעג עלַאצ טָאה--,ןעגינקגרעפ טימ--
 ןיא טיירג טהעטש עלעגעװ ןיימ ןוא ןערעװ טנַאּפשעג ןעלעװ
 ,ןיירַא געוו

 ! ךייא ןעטעּב רימ ,ַָאטירַאמ ,ונַא--



 5 5 סט ן20 עא ,.
 .ךיז ןיא

 רעלעקנוט ,רעױלּב א ןענַאטשעג זיא חרזמ ןיא לעמיה רעד
 רע יװ טקנוּפ .טֿכודעגסױא ךיז טָאה סע .רעטערַאמֿכרעּפ ןוא
 ָאט ,טזָאלרעפ ןעגרָאמהירפ ןוא ןוז יד ךימ טָאה, :ןעגָאז טלָאװ

 טייז-ברעמ ןיא רָאנ *!ןעהערפ וצ ךיז רימ ןעּבָאה סָאװ וצ

 סיּפע טָאה ,ןהעגרעפ ןיא ןעטלַאהעג טָאה ,ןוז יד ,יז ואוו ,טרָאד
 ,גָאט ךָאנ זיא ָאד ,עלעקשטירּב םוק ,םוק, ,ןיהַא ןעגיוצעג ךָאנ

 *! ןוז עדלימ עסיורג ַארַאס ,ָא .ןוז ַא זיא ָאד

 ןוא ןעלַאפוצוצ טלייאעג טשינ ךיז טָאה טֿכַאנרַאפ רעד

 עדייּב ןופ ןרָאק סָאד טגיוועג ןעּבָאה ךעלטדניוו-זומּת עדלימ יז
 ןיילק א סיּפע יװ טקנוּפ ,טֿכודעגסױא ךיז טָאה סע .ײסָאש ןעטייז

 םי-ןרָאק םענירג ןעגיהור ַא ןיא ןעדיינש ךיז טלָאװ עלעטניּפ

 ,עלעקשטירּב סָאד ןעד טרַא סָאװ ןעד .רעטייװ ןוא רעטייוו
 ךָאנ ןעטֿכַארט ןוא גיטעמוא ןענעז ןעקנַאדעג עֿכילשנעמ סָאװ

 -עג זיא עלעקשטירּב סָאד ? רעטסניפ זיא חרזמ ןיא זַא ,ץלַא

 זיא םעד ןיא ץלַא סיּפע רָאנ ,טסעג יד טימ רָאנ טשינ ןעגיולפ

 176 לסַאג רעד טייז ןייא ןופ .דיירפ ןופ ןעגיולפעג ןוא ןעגנורּפשעג



 ,סיובטסאמ 1

 ףעד--רעטייוצ רעד ןופ ,דנַאה סַאטירַאמ ייּב עלעטדניה ן'טימ
 ף'טימ קיגװָאנשט רעד--רעטירד רעד ןופ ?,רוחּב רעֿכילטנערָא,
 .טנרָאפ ,רָאטקעריד ן'טימ רָאטוקעזקע רעד--ןעטניה ןופ .לקָאניב
 טהערפ ץלַא ,טדער ץלַא .ענָאדַאמירּפ רעטשרע רעד טימ עלַאצ
 ! טלָעװ עטוג ַארַאט ,ךיז

 {ַאנװעײװטַאמ ַאירַאמ ,טנעז רהיא טוג יװ ,ךַא--
 !טנעז רהיא ביל יװ ןוא ןעש יװ ןוא
 ! לעמיה ןופ ןיטעג עשיֿכירג ַא--

 ! ןעמהענוצמורַא ךייא טסָארּפ--
 ! ןהעזעג טשינ סנױזַא םולח ןיא--

 :טשינ ן'ַאטירַאמ סע טָאה ,דייר עגיזָאדיד ןופ טשַאררעּביא |
 ןופ טדערדעגרעּביא םינּפ ןטימ טציז עלַאצ סָאװרַאפ ,טרַאעג
 טהעז רע סָאװ ,סָאד טהערפעג רהיא טָאה סע ,טרהעקרעפ ,רהיא
 -עּב טסעג יד לעדייא יו ןוא טדער ןעמ טוג יװ ,טשינ רהיא
 לייװרעד ךיז יז טָאה ,יײז טימ גידנעדער ןיא .יז ןעלדנַאה
 סקניל ,סטֿפער ןופ טסַאג רעד סיוא טהעז סע יװ ,טֿכַארטרעּפ
 ,טייהדניק רעד ןיא טגנערּברעפ יװ ,טגערפעג ,רעּביאנעגעג ןוא
 רָאנ .רעהַא ןעמוקעג םורַא יװ ןוא טרידוטש יװ ,טנרעלעג יו
 -עג קילּבַא טָאה יז ןוא טרעהעגפיוא דייר יד ןעּבָאה ךילעמַאּפ
 .רַאמַאק יד ןעהעטש ,ךיז טֿכוד ,טייו טרָאד ,ןעטניה ןופ ןָאהט
 -עיורט טציא ןעּבעװש סע עֿכלעוו רעּביא ,עמַאמ-עטַאט ןופ סעק

 יהדיחי-תּב סעיטָאמ ,יז ןיא געט עֿכילהערפ יד ןוא .געט עגיר
 -ַאצ ! סָאװ ,טנייה .ןוא ,עמַאמ-עטַאט ייּב עגיטסול ַא ןעזעוועג !

 .ֿפָאנ זומ ןוא ּבוטש ןיא טשינ העד ןייק טָאה סָאװ ,ּבייו סעל
 -בוטש יד ףױא סעיצוקעזקע ענייז ןופ גנַאלרעפ םעד ןעּבעג
 ,טסעג עגייז ןעלייוו ןוא ןעשנעמ

 -רעפ יֹזַא רהיא טנעז סָאװ ,ַאנװעיײװטַאמ ַאטירַאמ--
 | | ? טֿכַארט

 יפו ,םוא ךיז טקוק ךיא--,טרעפטנעעג ַאטירַאמ טָאה--,טָא--
 ןוא ןירערהַאפ עּפַאנק א ןיּב ךיא .ןַערהָאפעגּבָא ןענעז רימ טייוו
 רימ ךיז טהערד סע זַא ,רימ ךיז טֿכַאד ,געוװ ןיא ןיּב ךיא ןעוו

 ,ּפָאק רעד ןק



 .,תורויד יירד

 טנהעװעג טשינ זיא יז יװ ,םעד ןעגעװ גידנעדייר ןוא

 סרָאד זַא .טנהָאמרעד לייװרעד ךיז יז טָאה ,ןערהָאפ וצ

 -ײװ סע ואװ ,זױה ַא ןוּבשח סנעטַאט ן'פיוא טהעטשס טייוו

 ןעצנַאט ,סענינַאיּפ ןעליּפש סע ואוו ,עֿכילרעזײק טסענ ךיז ןעל

 עֿכילדנעש ,ע'טואמ ,,טעיצוקעוקע טֿכַאמעג ןערעװ ןוא ןעשנעמ

 ,שיילפ ןוא טולּב ןעגייא ףיוא ,סנעגייא ףיוא

 שירטקעלע טפױל טלעק ןהָא רעטיצ א ןוא רעדיוש ַא

 ּוָאד יז טוהט סָאװ ?ָאד יז זיא ואװ .רעדילג ערהיא ךרוד

 ! רעטיה רהיא זיא רעװ ?ּבייו סנעמעוו ? בייוו א

 ,ענדָאמ ןעפרָאװעג רהיא ייּב ךיז ןעּבָאה ןעקנַאדעג יד

 -עג יז יא דלַאּב רָאנ .עטגערעגפיוא ןוא עטֿכעלש ,עגיד'הנושמ

 רענייא :רעטייווצ רעד ןוא דנַאה ןייא ןופ ןעמונעגמורַא ןערָאװ

 -ייװצ רעד ,לעסקַא ן'פיוא לעֿכיט סָאד טעװַארּפָאּפ רהיא טָאה

 א ןעמהענ ןעטעבעג טָאה רעטירד רעד ,לעטנַאמ םעד--רעט

 סָאד .רעקיל לעטיִּב ַא--רעטרעפ רעד ןוא ץנַארעמָאּפ לעקיטש

 -ּבעל ןערָאװעג ןענעז ןעסעומש יד ,ןעגיולפעג זיא עלעקשטירּב

 טָאה יז ןוא רעדילג יד ןיא םירַאװ ןערָאװעג זיא סע .טפַאה

 : | .ערעווש סָאד ןעסעגרעפ

 ןוא ,טרָא ן'פיוא ןיוש רימ ןענעז ,ןעקגַאד וצ טָאג ,ונַא--

 טימ טדערעגסיורא עלַא ןעּבָאה--,ןעגײטשּבָארַא ןיוש ןענָאק רימ-

 .ןעקגַאד וצ טָאג--,טרָא םוצ גידנעמוקוצ ,םיטש ןייא

 שולַאצ .ןעטייז ענעדישרעפ ןיא ּבָארַא עלַא ןענעז סע

 א רָאטקעריד ן'טימ רָאטוקעזקע רעד ,ענָאדַאמירּפ רעד טימ

 .יירד ןופ גנוטיילגעב רעד ןיא ַאטירַאט
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 .קילג סאטירַאמ ןופ טנַאילירּב רעד

 יד ףױא טֿפַארטרעּפ טייז ַא ןופ ךיז טלָאװ ,ץימע ןעוו

 ךיז טָאה ,ַאטירַאמ ,יז לעה יװ ךיוא ןוא ,סַאטירַאמ ןעגנוריצ
 ,טנַאילירּב רעד זַא ,טקרעמעּב רע טלָאװ ,ייז ןיא טלעגיּפשעג
 -ַאמ ןופ טנַאילירּב רעד, : ןעפורעג לָאמַא ןעּבָאה עלַא ןעכלעוו
 טציא רהיא רַאפ גנוטיידעּב רעדנוזעב ַא סיּפע טָאה ",קילג סַאטיר
 ןעװ ןוא ,ןָאהטעגנָא םהיא יז טָאה סנעטלעז ,סנעטלעז .טַאהעג
 ןיא : טונימ רעטוג רעדנוזעּב ַא ןיא ןעזעוועג סע זיא ,ָאי ןיוש
 ,ךילהערפ זיא .ץרַאה סָאד ןעװ םּתס רעדָא ,גָאט-בוט-םוי ַא
 ַא טימ ןעטלַאהעג טציא ךיז יז טָאה םהיא וצ ,גידריווקרעמ
 ,טנהָאנ ןענַאטשעג םהיא זיא יז ןעוו .טײקמַאזקרעמפיוא רענדָאמ
 זָאל ַא ,ןעגעוועּב ,ןָאהטעג רהיר ַא רעגניפ יד טימ םהיא יז טָאה
 ןעליּפש םי'ניא ןוא .ןעגנוגעוועּב ,סענימ יד ןיא ןָאהטעג ךיז ּבָארַא
 -עּב טימרעד ליװ יז זַא ,טקרעמעּב ןעמ טָאה םהיא טימ ךיז
 ,רעטֿכָאט טעיטָאמ 'ר זיא יז ,ןעלַאפעג טשינ זיא יז סָאד ,ןעזייוו
 -  .טלעװ רעשיטָאמ 'ר רעטלַא רעד ןופ דניק ַא

 זיא ,טנַאילירּב ןופ רהיא רַאפ טרעוװ רעגיזָאדרעד טָא 179
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 ,תורוד יירד

 סנעגעמרעפ סנעטַאט םעד ןופ ןעװ ,ןָא טייצ רעד ןופ ןעזעוועג
 .עי סיפע יז זיא טלָאמעד .ּבָארַא ץנַאלג רעד ןעלַאפעג זיא
 -עּב ןוא טנעפעעג .עלעדוּפ-דלָאג םוצ ןעגנַאגעגוצ לָאמ סעד

 ןוא דלָאג ןיא טסַאפעג יװ ,זיא רע גידנעלהַארטש יװ ,טֿכַאוט

 ,טימעג סַאטירַאמ טּפַאֿפעגמורַא טָאה גנורענירע עטוג ַא סיּפע
 לקַאטקעּפס ןעגידלעטדעטש-ןיילק ןופ גנַאהרָאפ רעד ןעוו

 ַא ןעזיהעּב טָאה ענעצס יד ןוא ןעּבױהעגפיוא טציא ךיז טָאה

 .ָאט ןופ ןעדרעװש טימ עטנעּפָאװעג עטרימשעגנָא טיור הנחמ

 ן'פיוא טנַאילירּב םעד גידנעלהיפ ,ַאטירַאמ טָאה ,ךעלּב ןוא לעװ

 וצ סיּפע טניימעג יז טָאה טימרעד .טרהירעּב טֿכיײל םהיא ,ץרַאה

 יב ,םורַא רעּבייו יד יוװ ,טשינ זיא יז זַא ,עגימורַא יד ןעגָאז

 -ייצ עטוג עגילָאמַא ןופ טנַאילירּב ַא טגנעה זלַאה ן'פיוא רהיא

 ַא טימ עטֿפישעג ַא טָאה סָאװ ,טנַאילירּב ַא ,טנַאילירּב ַא ,ןעט

 .ךָאנ ,ךָאנ ןוא על'היבוט ַא טימ ,ףּכ-תעיקּת ַא טימ ,עלייּבר גנוי
 -עג זיא ,ןהעורעד םהיא ןעלָאז עגימורַא יד זַא ,גנַאלרעפ רעד
 לָאמ עֿכילטע םהיא טָאה יז סָאד ,קרַאטש ױזַא רהיא ייּב ןעוו
 .ןָאהטעג רהיר ַא גיטפרַאדעּב טשינ

 ןפיא טקוקעג ,ןעסעזעג לייוועד ןענעז סעקינזיצקַא יד

 :טֿכַארטעג ךיז טָאה רעדנוזעּב רעדעי ןוא *לקַאטקעּפס
 לעמיה ןופ טסָארּפ .סָאד זיא יורפ ַא רַאפ סָאװ ,טָאג--

 ,טייצ א ,טייצ-ןעלעוד ַא ןייז טנייה טלָאװ סע ןעװ .טקישעגיצ יז

 ךיא טלָאװ ,דרעװש ַא טימ יורפ ַא ןעמהענּבָא ןָאק ןעמ סָאל
 סע לָאז סָאװרַאפ םורָאװ ,ףמַאק םוצ ןעזעוועג רעטשרע םעז
 ,לעווייט םוצ ,ךיא ןוא הבקנ עגיטֿכיל ַא ןעּבָאה ןיױשרַאּפ ַאזט
 !קירּבַאט-ןעפנָארּב רעד םורַא רוחּבַא ןעגיל לָאז

 טקרעמעּב לייורעד ןעמ טָאה ,םעד ןופ גיזנעטֿכַארט ןוא
 ,ץרַאה ן'פיוא טעגיטֿביל סיּפע

 טָאה--! ץפח רערעייט  ַאזַא ךָאנ וצרעד ? טנַאילירּב ַא--

 .רעגידרָאּבטױר רעד טקיטנע ךיז
 ןטימ רעד טקרעמעּב טָאה--,ןערעטש ַא ,,טנַאילירב ַא--

 י | .לקָאניּב
 150 ,} וטנייטשעג טָאה "רוחּב רעֿכײװ רעד



 .טיוּבטסַאמ
6 

 ןעמונעג ,טֿכַארטעּב טנַאילירּב םעד טָאה ייז ןופ רעדעי

 -עג ,םהיא טימ ךיז טליּפשעג ,טרעוו ןייז טצַאשעגּבָא ,דנַאה ןיא

 -עּב טָאה ץַאל ןייז וצ םהיא גידנעליּפשוצ ,רעדעי ןוא ןעגיואוו

 | : טקרעמ

 -ּביה א טגיל סע ןעֿכלעװ רעטנוא ,טנַאילירּב ַא זיא סָאד--

 ןעסַאג יד ןיא טשינ ךיז ןרעגלַאװ םיצפח עֿכלעזַא .עמוס עש

 | ,ַאירַאמ

 ןענַאװ . ןופ ,ןעלהעצרעד וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעוו ןוא

 רהיא ןופ ןערהָאי יד טנהָאמרעד ַאטירַאמ טָאה ,רהיא וצ רע טמוק

 -עס סנעטַאט ןיא ןעריצַאּפש רהיא ןופ טלהעצרעד ,טייהדניק

 יד טלהעצרעד יז טָאה ייּברעד ,רענטרעג סנעטַאט ןיא ,רעד

 רענדָאמ ַא טימ יז טָאה טלהעצרעד ןוא ,טנַאילירּב ןופ עטֿכישעג

 עטײװ ןופ עטֿנישעג ַא סיּפע טלהעצרעפ ןעמ יו ,טײקֿפילטרעצ

 טהערפעג ףךילרעניא טציא רהיא טָאה ייּברעד .ןערהָאי עטייוו

 םעד ןיא ןעריוּבעג זיא ,טנַאילירּב רעד ,רע סָאװ ,סָאד טשינ

 יײק טציא ןעטלַאה םהיא לייוו רָאנ ,ףיוה סניּבר ןופ עלעגיוו

 עּביל טימ עגיצרעהטוג ,עֿכילהערפ ןעשנעמ ,ןעשנעמ עֿכילרעז

 ןעשנעמ יד טצעשעג ןוא ביל יװ ,} ,ץַאטירַאמ וצ ץַאש ןוא

 ! ןענעז





 -ייּב .קילג ײנַא ץַאטירַאמ טגנערּבעג טָאה טֿפַאנרַאפ רעד

 -ירּב ַא קירּבַאפ-ןעפנָארּב ןופ ןעטלַאהרע אטירַאמ טָאה ךָאנ גָאט

 וצ ןעמוק רעיײז ןעגעװ ןעדלעמ טסעג יד ןעֿכלעװ ןיא ,עלעוו

 ןעסע ןעגעלפ ייז ואו ,שיט ןעגיד'תּבש םעד : שיט סעשולַאצ

 ןעגניז םּתס ןוא "שדקמ-לּכ, ןעמירקֿפָאנ ,ןעפנָארּב ןעקנירט ,שיפ

 . -ַארט ןימ ַא ץשולַאצ ייּב ןעזעװעג זיא סָאד .רעדיל עשירענלעז

 - ןעשנעמ-סטֿכירעג עטנהָאנ םּתס רעדָא ןעטנעילק עטוג עלַא ,עיציד

 . שיפ רעייז ,טֵרָא רעייז טרָאד ןענופעגֿגָאט ןעגיד'תבש ןיא ןעבָאה

 | | .ןייוו רעייז ןוא
 :ףרַאש ןוא ץרוק ןעװעג עלעווירּב סָאד זיא ןעּבירשעג

 ".שיפ ףױא ךייא וצ טנייה ןעמוק רימ ' ַאירַאמ עגיטנַאילירּב

 םעד טָא ןיא רעטרעװ עדמערפ יד טָא וליפַא ןעּבָאה טשרעוצ

 . ךיז גידנענהָאמרעד רָאנ ,דמערפ ןעגנולקעגנײרַא תּבש ןעשימייה

 -מורַא דיירפ ַא רהיא טָאה ,ןעשנעמ יד ןופ טייקסטוג רעד ןיא

 -נערּברעט ייז ןעלָאז ,ןעשנעמ יד ,ןעמוק ייז ןעלָאז, : טּפַאלעג

 432 -י *! ןעגנערּברעפ ייז ןעלָאז ,ךַא ,שיט םייּב ןעג
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 ,םיוּבטסאס

 ןעגני ץטימ ןעמַאװצ ןָא טֿכַאנרַאפ ןופ םורעד טָאה יז
 ןעסייהעג ,לעגיפש םעגעלָאטסירק םעד טצוּפעג לעדיימטסניד
 ןעריט יד ןופ סעקמַאילק יד ,רַאװָאמַאס םעד ןעכַאמ גיצנַאלג
 ךופ טֿפיל ערָאלק עסייו יד טשינ ,ןיינ .טֿכיל ןעדנוצעגנָא ןוא
 -עג ןענעז סָאד .תּבש-גנוע ןופ ןעלהעצרעפ סָאװ ,ן'עיטָאמ יר
 ,עווקרעצ ַא ןיא יװ ןרעייפ עטיור טימ טֿכיל עזָאר ענדָאמ ןעוו
 -עּב גיזָאר ןעּבָאה ייז ןוא ןעלַאפעגוצ ןיא טֿכַאנ יד ןעוו ןוא
 ּפעק-ןעשריה יד ,רעזעלג יד ,עגָאלדָאּפ עטרימשעג יד ןעטֿכױל
 -ַאס םעד ןוא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא רעגיט םעד ,דנַאװ רעד ןופ
 ,שיט ץפיוא טַאהעג ּביל גידנעטש ןעּבָאה טסעג יד סָאװ ,רַאװָאמ
 ,בוטש סעיטָאמ 'ר ענעי טשינ סיּפע ךיז ראפ ןהעזרעד יז טָאה
 טרַאעג רָאנ .תּבש ןוא ךָאװ ןופ טשימעג ,עדמערפ ַא ּבוטש ַא רָאנ
 ןעלעװ דלַאּב זַא ,טסואעג טָאה יז ןעד ,טשינ רהיא סע טָאה
 .ןעצנַאט ןוא ןעהערפ ךיז ןעלעוו טסעג יד ןוא .טסעג יד ןעמוק

 ןעועג טנהעװעג זיא יז סָאװ ,ןעגנַאזעג ןוא תוליּפּת יד
 ךיג ָאד ןערָאװעג םורעד ןענעז ,זױה סנעטַאט ןיא ןערעה וצ
 רָאנ זיא וצ טֿכַאנרַאפ םוצ .ןינע גידעכָאװ ַא יו ,ט'רטפ'עגּבָא
 -לצוו ףיוא ,להוש רעיינ רעד ןיא טונימ ריפ ַא ףיוא ןירַא עלַאצ
 ףעגעװ ןעמָאנ ַא ּבילוצ ,ױזַא טַאלג ןעוועג-רדנמ טָאה רע רעֿכ
 -ץג ,דנַאװ-חרזמ רעד ןיא ךיז טלעטשעג ,דנעזיוט ףניפ עצנַאג
 םוצ טּפַאכעג ךיז ,םיהַא קעװַא ןוא ןזח םעיינ ץפיוא תוניבמ  טגָאז
 ןייו םעד ןעקנורטעגסיוא ,שודיק ןעשלַאפ ַא סיּפע טימ רעֿכעּב
 : ןָאהטעג עלעֿכיימש ערטיֿכ ַא ןוא

 -ַאט ןייד ייב ,טרָאד רָאנ ןעמ לָאז לימירמ ,ןענוװַאד--
 | .רימ ייּב ןעמ לָאז ןעסע ןוא ,ןעט

 ַא ןעועג שיט סייּב ןעציז עצנַאג סָאד סיפע זיא ייּברעד
 . .עינָאמערעצ עטֿכײל

 טשינ ןַײלַא סיּפע יז טָאה ,ןַאטירַאמ טפערטעּבנַא סע סָאװ
 ןוא שיט םייּב ןעציז וצ טנייפ יױזַא יז טָאה סָאװרַאפ ,טסואוועג
 ,טֿפיל עגיד'תּבש יד רַאפ דובּכ גינעוו ױזַא ָאד זיא סָאװרַאפ

 ייב יירטעג ךיז ןעטלַאה ןעגילָאמַא רהיא ןופ ךּפיה רעד
 ןערָאװעג טצעי יז ןיא ,גָאט-תּבש ןיא ןעטַאט ןופ .טייז רעד



 . ,תורוד ירד

 ןוא טזָאלוצ-ּבלַאה ןעוװעג ןענעז רָאה ערהיא .טייװ שיט ןוא
 םופֹרעּפ טימ ןירַא תּבש ןיא טקעמשעג טָאה ּבייל רהיא ןופ

 ךיוא .טעלַאוט ןעשיטדָאטש-סיורג ןופ ןרעסַאװ עכלעזַא טימ ןוא
 -ירעלעפעג םענדָאמ ַא סיּפע טימ ןעגנַאגעגמורַא יז זיא דניצַא
 יד טימ ּבוטש רהיא טֿכַארטעּב ,לעֿכײמש ןיילַא ךיז רַאפ ןעש
 ןעש יד טימ .,לעפ-רעגיט ןעגירָאה םעד טימ ,טֿכיל עזָאר
 ןעשיװצ ,שיט ןעטריװרעס םענעש ץ'טימ ,ןעטעּב עטעּבענפיוא
 טָאה ייּברעד ןוא ,טנָאקרעד טשינ ןיילַא ךיז טָאה ַאטירַאמ עכלעוו
 טסנעּפשעג ןעגידרעּביאנעגעג םוצ ,ןיהַא טרָאד ןָאהטעג קילּב א יז
 -ַאטשעג ןענעז סע ואוו ,רעזייה עגירעדינ ןוא סעקרָאמַאק ןופ
 עגירעיורט טימ ,עמירָא ,טֿפיל עסייוו יד רעטסנעפ יד ןיא ןענ
 -יילּב סָאד ןהעזעג טָאה יז ,עגײדובּכּב ,עֿכײלג רעּבָא ,ךעלרעייפ
 ןופ ,ןעמַאמ רעד ןופ ,ןעטַאט ןופ םינּפ עט'הרוחש-הרמירעפ ץכ
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 . טָאה רעױרט ןייק רָאנ ,עיסָאס טסניד רעד ןופ ןוא םייח רעטעפ
 ןעזעװעג רהיא רַאפ רָאנ זיא סָאד .טגנערּבעג טשינ רהיא סע
 ,טשינ טהערפ ןוא טשינ טקערש סָאװ ,דליּב טלַאק טייוו ַא טיּפע |

 -דנימ יד טשינ וליפַא טגנערּב סָאװ ,לָאמַא ןופ גנַאלק רעטייוו ַא
 רעד ,תורוד ןופ סופ ןפיוא טהעג ןעּבעל סָאד, .גנורענירע עטס
 טימ ןעדירפוצ טנעז .טלעמישרעפ גידנעטש זיא רוד רעטלַא

 -ָאפ רעיא ןהֶָא השורי ַאזַא ןעמוקעּב טָאה רהיא סָאװ ,םעד
 -רעזייק יד ןופ רעטרעװ יד ןעגנולקעג ןעּבָאה *! טוט סרעט
 . ײזַא ןוא טושּפ יױזַא ןרעיוא ערהיא ןיא טייל-ןעפנָארּב עֿכיל
 .ןייז ןעפרַאד טשינ סע טלָאװ שרעדנַא יװ טקנוּפ ,טסיירד

 קָאלג-ריט רענעלָאטש רעד ןופ גנַאלק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע
 ענירג טימ סעקינװָאנישט יירד : טסעג יד ןײרַא ןענעז סע ןוא
 ךָאנ זיא סע עֿכלעװ ךָאנ ,דניה עדליו ענדָאמ טימ ,ןעלטיה

 ,ןעיורפ עטרירדופ עסיורג ,עניילק :עּפורט רעד ןופ ןערָאטקַא
 לעדיימ עדנָאלּב סָאד ןוא עמַאד עטיור יד ,רענעמ עצרַאוװש
  לעטדניה ן'טימ קינװָאנשט רעד רעֿכלעװ ךָאנ ,דנַאלסױא ןופ
 .ץשולַאצ ייּב תובוח טֿכַאמעגנָא טָאה

 - ןענעז-- ,רעגנוה רַאפ ןעּברַאטש רימ ,ןעסע טיג ,ןעסע טיג--
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 ,טיובטסַאמ ,;

 - ?סָאװ--",דנעװָא-ןעטוג, ןעטדנוזעג ןעגידעֿכָאװ א טימ ןײרַא עלַא

 קעװַא טרָאד ךייא רהיא טגָארט ,תּבש רעייא טרָאד זנוא זיא

 רימ ,ןעסע רימ .ןעשנעמ עגירעגנוה ןענעז רימ ,ןײרַא להוש ןיא

 ' .ןעסע
 -עג ךילטיטעּפַא ןוא שיט םייּב טצעזוצ ךיז ןעּבָאה עלַא

 ןוא ן'רשּכ ןופ ,ענעשעק ןוא שיט ןופ ןעקנירט ןוא ןעסע ןעמונ

 טימ טסעג יד םורַא ןעגנַאגעגמורַא זיא אטירַאמ ,ן'רשּכ-טשינ

 יךָאװ ןוא תּבש ןעשיווצ טעשזדנָאלּב סָאװ ,ענימ רענדָאמ ַא סיפע

 סעדעי רָאנ .עגימורַא יד טנידעּב ןוא טהערפעג ךיז טָאה יז

 ןוא ןעמיוא ןעגידובּכּב םענעי טרָאד טֿכַארטעּב יז טָאה לָאמ

 .ןיא ,עסייו ,עגיטֿביל ,טֿפיל ןענערּב סע ואװ ,תּבש ןעליטש

 ! תורונמ עטלַא ,עסייוװ יד ,ָא .תורונמ
 טנייה רעדיו רהיא טנעז סיּפע ,אנװעײװטַאמ ַאירַאמ--

 --,ליומ ןיא ךיילג זנוא טימ טמהענ ןוא טציז ,טּבעלעגטיוא טשינ

 סָאװ ,לקָאנב םעד טימ קיניצקַא רעד טגָאזעג גנולצולפ טָאה

 ןַאטירַאמ טֿכַארטעּב ךיור-ןעסָאריּפַאּפ ןעטֿכײל ןֿפרוד רדסּכ טָאה

 -יײק ןיא ןהעזעג רע טָאה עֿכלעזַא רָאנ זַא ,ךיז טנהָאמרעד ןוא

 .ףיוה ןעֿפילרעז
 ןעּבָאה ץַאלּפ ןעטוג ץנַאג ַא ָאד רימ יי טלָאװ רהיא--

 -עטדניה ן'טימ רענייז רבח רעד ןעטעּבעג ךיז טָאה--,ןעציז םּוצ

 קירּבַאפ-ןעפנָארּב ןיא ,טרָאד ןיוש טָאה רע תמחמ סָאװ ,על

 ןעסייּברעפ .רעהַא ןעמוקעג ןוא ליומ ןיא סיּפע ןעמונעג טַאהעג

 ןענָאקרעד טשינ םהיא לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ךיז ןעטלַאהעג

 עניימ ןעניד ןומ ןוא עט'תיּבה-לעּב ךָאד ןיב ךיא--

 ! גיטיונ טשינ--,ַאטירַאמ טגידלושטנע ךיז טָאה--,טסעג

 .שולַאצ ןעציז טקרעמעּב ךיז טָאה עגימורַא יד ןעשיווצ

  טָאה טשולַאצ רעֿכלעװ וצ ,לעדיימ רעדנָאלּג ןוא רָאטקעריד ן'טימ

 היא רָאטוקעזקע רעד .סענימ עשיטעקָאק ענייפ ענייז ןעזיוועּב

 ןץ'טימ ןעמוקעגסיוא ,ןייז טשיגרָאג טלָאװ ,ַאטירַאמ ,יז יװ טקנוּפ

 =יװצ טצעזעג ךיז טָאה ַאטירַאמ .עמַאד רעטיור רעד וצ םינּפ

 .סעקינזיצקַא יד ןעש

 רעד ןָאהטעג ּפַאלק ַא טָאה--,טנַאילירּב ןוא טנַאילירּב-- 8



 ,תורוד יירד

 טנַאילירּב םעד גידנעהעזרעד ,עלעטדניה ן'טימ רעגידר::ּפטיור |

 ןופ ָאד ךימ טליװ רהיא ,ַאטירַאמ ,ַאּביֿכַא--,טסורּב רהיא ףיוא

 ןיא ןָאהטעגנָא ךייא העזרעד ךיא ןעו ןעד .ןערהיפּבָארַא ןעניז

 .ןערעטש ןעטע'בנג'עג ַא טימ ךייא העז ךיא זַא ,ךיא ןיימ ,םהיא
 רַאפ סָאװ ןופ ,ןָאהט טֿכַארט ַא רימָאל ,הרבח ,ונ .לעמיה ןופ
 { טנַאילירּב רעד סע זיא טרָאס ןימ ַא

 ךוא ץַאטירַאמ וצ רע'מ נּפ יד טהערדעגסיוא ןעּבָאה עלַא
 :טגָאזעג ןוא טעװעליּפשעגּבָא םהיא טָאה קיניצקַ רעד

 טָאה סָאװ ,שנעמ ַא ךָאד טנעז רהיא ,רָאטוקעזקע 'ה
 .סנעגעמרעפ עֿכילגעװעּב-טשינ ןוא עכילגעוועּב טימ ןָאהט וצ

 !טנַאילירּב ַאזַא ןופ סע טקעמש ליפיוו טימ
 -עּב ,לירּב ַא ןָאהטעגנָא ,טעקרָאמסעגסױא ךיז טָאה ןיליא

 -ייא סָאד .טרעװ ןעשּביה ַא ףיוא םהיא טצַאשעגּבָא ןוא טֿכַארט

 גנַאל ןיוש טָאה סָאװ ,עמַאד עטיור יד ןָאהטעג ךיוא טָאה ענעג
 -יצ יד טרעדנואועּב ךיוא םורעד ןוא ץַאטירַאמ טרעפייאעג

 רעד טֿכַארטעּב ךיא טָאה טנַאילירּב םעד .סורדרעפ טימ גנור

 ,םורַא עלַא ןוא ענָאדַאמירּפ יד ,רָאטקעריד
 ,ןענופעג| ןעּבָאה טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעיורפ יד לייוו

 ייז ןעּבָאה ,ָאד רעניא טשינ זיא ,טנַאילירּב רעד ,רע סָאד
 -עּב טָאה ייז ןופ עדעי ןוא ןעטנַאילירּב ערעייז טעיליּפשעגּבָא
 : טקרעמ

 ןוא ,טרעוו םעניילק ןייק ןופ טשינ זיא רעד ךיוא ןוא--
 ,טלהָאצעּב דלעג טוג טימ ןעמ טָאה םהיא רַאפ ךיוא

 -ץג ,טגעלעגנעמַאזוצ ןעמ טָאה ןעטנַאילירּב עלַא עגיזָאדיד

 ָאד טָאה ,ךילדנעטשרעפטסּבלעז .ערעדנַא סָאד סנייא טלעטשעגנעג
 עמַאד רעד טָאה םענייא .עטֿכישעג ןייז טַאהעג טנַאילירּב רעדעי
 רענייא ,תורּכש ןייז ןופ טייצ רעד ןיא לַארענעג ַא טקנעשעג
 ןעזעװעג ןענעז סע ןוא רעילַאװַאק ןעטוג ַא ןופ טמַאטשעג טָאװ

 טפעשעג טוג ַא ...ייּב ןערָאװעג טפיוקעג ןענעז סָאװ ,ןעטנַאילירג

 ...עװֿפיל ןופ
 קיניצקא רעד טקרעמעּב טָאה--,רהיא טהעז ,ךיא ןוא--

 / ףעד טָא זַא ,גנוניימ רעד ךיא ןיּב--,דרָאּב רעטיור רעד טימ



 .סיובטסַאט

 ןופ רעטסעּב רעד זיא ןעּברַאפ ןיא רעטסֿכַאװש ןוא 'רעטסזָאר

 | ! ןיליא ,רהיא טהעטשרעפ יװ .ייז

 ןעמרָאפ עיינ יד טשינ ןעקרענָא סָאװ ,שנעמ ַא ןיּב ךיא--|

 עשירָאטוקעזקע  ןיימ -- ,ןיליא טעשטרָאװעג  טָאה -- ,ןעּבעל ןופ

 רעלעק ַא ןיא ןײרַא-לַאפ ךיא ןעװ זַא ,ךימ טנרעל קיטקַארֿפ

 גידנעטש ךיא ליװ ,ןייו םעיינ ןוא ןעטלַא העזרעד ןוא ןײרַא

 רעד ?טהעטשרעפ רהיא .ןעטלַא םעד ןעמהענרעפ רימ רַאפ

 זיא עיײנ סָאד ,ןעטלַא םעד ןיא ןעטלַאהעּב רָאנ זיא טרעוו

 -ַאדופ ןענעז עיינ ,עצַארּפ טגיל רעזייה עטלַא ןיא ,טשלעפעג

 -לפטרעו רעד זיא ןעטנַאילירּב עלַא יד ןעשיווצ .זָאלטנעמ

 .רעטשרע רעד רעטס

 טָאה--ןע'ניליא ןופ גנוניימ רעד ןיא ןיּב ךיא ךיוא ןוא-- |

 .ןעטלַאהעגרעטנוא קינזיצקַא רעגידרעּבטיור רעד

 :טלעטשעגנעגעג ךיז ןעּבָאה םירבח יד |

 ןעטנַאילירּב עגירעּביא יד ןוא סַאירַאמ יורפ ןעשיווצ--

 -עז יז .ןעלהַארטש עפרַאש יד טימ עגירעּביא יד רימ ןעלעפעג

 --,ץרַאה גנוי ַא רַאפ רעֿכיג ןעטסַאּפ ןוא רעקרַאטש ,רענעש ןענ

 /  לקָאניּב ןטימ רעד טגָאזעג טָאה

 קַאמשעג ןייק טשינ טָאה ןוא טשינ טהעטשרעפ רהיא--

 -רעד טרַאּפשעג ךיז טָאה--ןעטנַאילירּב ןוא יורפ ןייק רַאּפ

 ,רעטשרע

 .טרַאּפשעגנײא טנעז רהיא--

 ! רענָאיצקַאער ַא טנעז רהיא--

 ןעבָאה סָאװ ,יד ןעשיווצ ןעיײרערַאּפש ןוא ןעסעומש יד

 סָאװ ,יד ןוא *קילג סַאטירַאמ ןופ טנַאילירּב, ץרַאפ ןעטלַאהעג-

 ךיז ןעּבָאה ,ערעדנַא יד ןופ ןעצילּב יד רַאפ טפמעקעג ןעּבָאה

 -לַאפ יד טימ ןעטנַאילירּב יד גידנעטֿכַארטעּב ןוא ,טקרַאטשרעּפ

 -יישעּב רעד ןענופעג ךיז טָאה סע עֿכלעװ ןעשיווצ ,ןרעייפ עש -

 טשינ ןעפמעק סע זַא ,טֿפודעגסױא ךיז טָאה ,סַאטירַאמ רענעד|

 .עטלַאפ ןוא ע'תמא ןעטנַאילירּב רָאנ ,ןעשנעמ ןייק

 -נַא ןעמונעגנָא ןעדייר ןוא ןעקנירט סָאד טָאה לייוורעד

 יד טהערדעגרעּביא ךיז ןעּבָאה סע .רעטקַארַאֿכ ןעשיטסַאיזוטנע 190



 תורוד יירד

 ןעלּבענ יד טפול רעד ןיא ךיז ןעגיוצעג ןוא ךעלשעלפ ,ךעלזעלנ

 ,ט'רוּכש'רעפ-בלַאה ןעזעהעג זיא קנַאדעג סַאטירַאמ ,ךיור ןֹופ

 -ענ ןענעז דנעה עדייב ערהיא ןוא טזָאלוצ ּבלַאה ,רָאה ערהיא

 -רעפ טימ ןעּבָאה סָאװ ,םירבח ייווצ ןופ ןעמונעגמורַא ןעזעוו

 :טגָאזעגוצ ןוא ט'הפנח'עג ,טלהעצרעד סיּפע ןעגיוא עט'רוּכש

 .ַאירַאמ ,טוג טנעז רהיא--
 .ליואוו טנעז רהיא--

 ,לומ םוצ סיּפע טמהענ--

 ,רעטסעּב רעד ןוא רעטסנעש רעד זיא טנַאילירּב רעייא---

 | !ַאירַאמו

 יו ןהעז וצ טעיעּפסוא יז טָאה םעלַא םעד ןעשיוצ ןוא

 .ךױא טגָאז ןוא ,ןַאמ ךהיא ,שולַאצ טציז ,שיט קע םייּב ,טרָאד

 -ערּב ּפָאק ןייז רעּביא יװ ןוא סיּפע ךיוא ט'הפנח ןוא וצ סיּפע

 ענדָאמ ַא סיפע .ןרעייפ עגיהורנוא ענדָאמ טימ עזָאר טֿכיל ןענ

 ןעשנעמ ץנדָאמ ןוא טֿכיל ענדָאמ ,תּבש רענדָאמ ַא ,ּבוטש -
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 ,דגַאי ףיוא

 יװ ,ךייא גידייטרעפ ךיא יו ,ַאירַאמ ,רהיא טהעז ןו--
 טָאה--! טנַאילירּב רעיא ןיא סע סניװַא סָאװ ,העטשרעפ ךיא
 רעגידרעבטױר רעד טעשטּפעשעג רעטעּפש געט עֿכילטע טימ

 יו ,טָאה סָאװ ,רעד .ןײרַא ןעגיוא יד ןיא ץַאטירַאמ קינזיצקַא
 יד ןענעז סנעגעמרעפ עטלַא זַא ,ןעטלַאהעג ,ןיליא ,רבח ןייז
 רהיא טנָאק ,ַאירַאמ ,רָאנ טהעז--.סעיצוקעזקקע וצ עטסעּב
 ?דלַאװ ןיא עלעגיופ ַא טסיש ןעמ יװ ,ןעגָארטרעפ טשינ

 -יט םעד טֿכַארטעּב ןוא ןהָאטעג רעטיצ ַא טָאה ַאטירַאמ
 טימ םירבח יירד טריצַאּפש ןעּבָאה סע ןעֿכלעװ ןיא ,דלַאװ ןעפ
 .ןעלסקַא יד ףיוא ןעסקיּב

 ףעשנעמ עגנוי ןענעז רימ ,ַאטירַאמ ,טהעטשרעפ רהיא--
 יװ ,ַאירַאמ ,ָא !רַאפרעד רהיא טרעטיצ ,דגַאי ּביל ןעּבָאה סָאװ
 ,דניק ןעש ַא שטָאֿב ,דניק שיטַאנַאּפ א ךָאנ רהיא טנעז ,העז ךיא
 ןיב ךיא !טהעטשרעּפ רהיא .עטלַא רהיא טָאה ןערינַאמ רָאנ
 ?םעיינ ןעקנירט דָארג ןעמ ףרַאד ןייו סָאד ,ןיימ םעד ןיא
 זומ לצרעהַא .רָאנ ,טינש ןעטלַא ןופ ןייז ןעגעמ ןעטנַאילירּב
 ? ןעסישסיוא ךיא לָאז ,סגנוי ַא ןייז ן



 ,תורוד יירד

 טימ טּפַאֿכעגנָא ,ןָאהטעג רעטיצ א רעדיװ טָאה ַאטירַאמ

 | | 'ג טקרעמעב ןוא דנַאה סקינזיצקַא םעד קערשי

 ןופ דניק ַא סיוועג ,דניירפ ,עלעגיופ גנוי ַא זיא סָאד--

 .הורוצ סע טזָאל .טסענ רעטלַא רענעי טָא
 ז ַאירַאמ ,ןעסישסיוא טשינ ,סע טסייה ,ןיא לָאז--

 ! ןעליו סעטָאג םוא ,ןייג ,ָא--
 רהיא .רעדנַאנּפ ךיז רימ ןעהעג ןירעד טָא ןוא ,ונ--

 אמּתסמ רהיא טרעטיצ ,העז ךיא יװ ! ַאירַאמ ,וויאַאנ ליפוצ טנעז

 ענעגײא סָאד טדיינש סָאװ ,רעסעמ ַא רַאפ ןוא ףלח ַא רַאפ

 וצ סיוא-טמוק סע ןעװ ,טלַאה ךיא ? טהעטשרעפ רהיא ,טיורּב

 רעדָא רעיינ ַא ןופ יצ ,טסעג רעטלַא'נַא ןופ לעגיופ א ןעסישרעד

 טָאג טָאה ףיורעד ןעד ,ןָאהט סע ןעמ זומ ,ןעמַאזוצ עדייּב יד

 םעד רַאפ גיטױנ זיא דגַאי ! טהעטשרעפ רהיא .דנַאי ןעפַאשעּב

 לעסיּב ַא ךייא טַאנ .ץנעטסיזקע רעֿבילשנעמ רעד רַאפ ,ןעּבעל

 דלַאװ ןיא ןעּבילקעגנָא ָאד בָאה ךיא סָאװ ,ַאירַאמ ,סעקנילַאמ

 ךייא טקוק ןוא קעװַא ךייא טקור ןַאד .לומ םוצ סע טמהענ ןוא

 | .טײברַא רעזנוא וצ
 טור ַא ץַאטירַאמ ןעּבעגעגרעציא טָאה רעגידרעבטיור רעד

 טָאה ַאטירַאמ .סעקגילַאמ ןופ סעגידעקעמש סיּפע טימ לעצימ-

 .יײז ןופ עֿכילטע גידנעזָאלסױרַא ,ןעמונעג סע
 -רַאפ עטױר יד ןוא עליטש א ןענַאטשעג זיא טפול יד

 עגעי יד רעטנוא ןופ ןענָאלשעגרעפ א טָאה ןװ-זומּת עגיטֿכַאנ

 יד ןופ רע'מינפ עקרַאטש יד ןעטֿפױלעּב ןוא רעמיוב-לעדָאנ

 .ַאטירַאמ ןענַאטשעג זיא סע עֿכלעװ ןעשיווצ ,סרעגעי |

 !ןעוָאל וצ ןילַא זנוא ,ַאירַאמ ,גימיטשנייא רהיא טנעז--

 ןיא לעצימ ץטימ ןהעטש טונימ א ןעּבילּבעג זיא ַאטירַאמ

 רעד וצ ָאד--קילּב ַא ןעפרָאװעג טונימַא טָאה יז ,דנַאה רעד

 סע ואװ ,טייװ ,טרָאד ,םײהַא ךיז וצ ָאד ,עלעגיופ ןופ טסענ

 -ילרעזייק עטור יד ןהעזעג רעמיוּב ערעטיש .יד ךרוד ךיז טָאה

 רעטסנעפ יד ןופ ןעטַארק עגעזייא יד טימ קירּבַאפ-ןעפנַארּב עֿכ |

 רהיא זיא סע ןוא ,ןעפנָארּב ןעגיליּב ןוכ ךיור םענדונ ן'טימ ןוא

 ןַאמ רהיא ,שולַאצ :קנַאדעג ןיא ןעלַאפעגנייא ענדָאמ סיּפע;
 (ר ר

 טי



 ,טיוּבטסאט ;}

 ן'פיוא ןע'ניליא ןופ עיצוקעזקע עדליוו יד ןוא עמַאד עטיור יד
 ,זיוה טנעטַאט

 ןערעטש .זיוה ןיימ ןופ ,דניירפ ,טליוװ רהיא סָאװ ,טוהט---
 -ערש ױזַא ןיּב ךיא סָאװרַאפ ,טגידלושטנע .טשינ ךייא ךיא ןָאק

 וה ַאזַא ןיא ןעגױצרע ,רהיא טהעטשרעפ ,ןיּב ךיא .גידעק
 טָאה רעטָאפ ןיימ ,טסואוועג טשינ דנַאי ןייק ןופ טָאה ןעמ ואוו
 -נוא ןיא .ןעגָארטעג טשינ רעסעמ ןוא סקיּב ןייק טייצ רעד רַאפ
 עניילק ןוא לעגױפ יד ןעגיוצרע ךיז ןעּבָאה רעדלעװ ערעז
 -וועקערש לעסיּב ַא ןיּב ךיא ? טהעטשרעפ רהיא .יירפ ךעל'היח

 ,טולּב ןייק טשינ דייל ןוא גיד
 -עג דגַאי רעד וצ ךָאד ךיז ןעּבָאה טייל עגנוי יד לייוו

 ךיז טרַאּפשעגנָא ,לעּברַא יד טעשטַאקרעפ ייז ןעּבָאה ,טיירנ

 : טגָאזעג טָאה רעגידרעּבטיױר רעד ןוא ןעסקיּב יד ףיוא
 טנעז רהיא ואוו ,טסעגרעפ ןוא ,ַאירַאמ ,טסיירד טייז--

 דגַאי ואו ,ןעשנעמ עיינ ןעשיווצ רהיא טנעז דניצַא ,ןעגיוצרע |
 טָאג !טהעטשרעפ רהיא .ךַאז עטפָא'נַא זיא יירעסיש-ןעסקיּב ןוא
 יד רַאפ טרָאּפס .ןעשנעמ עגידעּבעל רַאּפ דגַאי ןעפַאשעּב טָאה
 - ! רעדורב ,ונַא .ךַאז עטונ ַא זיא םירבא

 ןוא טגידלושטנע טפנַאז ענדָאמ סיּפע ךיז טָאה ַאטירַאמ

 יז טָאה ןעפיילש יד וצ ןעגױא ענעגױצרעפ עױלּב יד טימ
 ןרעױא סרעֿכלעװ וצ ,ןיסעצנירּפ א ןופ קורדנייאנא טֿכַאמעג
 טשינ לָאמניײק טָאה רעסעמ ןופ ץנַאלנ ןוא סָאש-ןעסקיּב ןייק
 ,טֿכיײרגרעד

 טָאה--,ןעטייו .ןופ ןהעטש לע ןיא ןוא סרעייא טוהט--

 .ןערעטש טשינ ךייא לעװ ךיא--,ךַאװש טעשטּפעשעג יז
 טשינ ןוא ןעטילעג טשינ סקיּב ןייק טָאה ַאטירַאמ שטָאֿכ

 דלַאּב טעװ ןעּבױא טרָאד עלעגױפ סָאד יװ ,ןעקוק טנָאקעג
 -גואועג טונימ יד יז טָאה ךָאד ,רעגעי יד ןופ סיפ ייּב ןעגיל
 -רעפ טָאה סָאװ ,םעד סנעטסרהעמ .רעסיש וד גלָאפרעינַא ןעש
 ןעּברַאפ עזָאר עליטש יד טימ טנַאילירּב רהיא טגידייט
 רעּביאנעגעג .ענדָאמ ַא ןערָאװעג רעֹּבָא זיא עטֿפישעג יד |

 רעטָאפ רעטלַא רעד טלעטשעג ךיז טָאה עלעגיופ ןעגני טעד 14



 .חורוד ירד

 -ַאס רעד ואו ,ָאד ,לעגיופ ןופ תורוד ייווצ עצנַאג ,רעטומ ןוא/

 תונמחו טימ טֿכַארטרעּפ ןהעטש טּביײלּב רעסיש רעטסייה עמ
 -לעוו ייווצ .עצנַאג ןעגעלוצקעװַא ָאד סע טניול, : ןעגיוא יִד ןיא
 *?סָאש ןייא טימ ןעט

 ואוו יז טֿכַארטעּב ,ןעּבילּבעג ןהעטש עלַא ןענעז ָאד
 : טדערעג ןעּבָאה עלַא ןוא ,ןעּבױהוצנַא רעהירפ ַא

 ןרעטלע יד ןוא רעטֿכָאט יד ןעסיש--גנוניימ ןיימ ךָאנ--
 ן'פיוא לקָאניּב ץטימ ,רעֿכױה ,רעגנוי רעד טגָאזעג טָאה--,ןעזָאל
 ,גיוא ןעטכער

 -ָאפ םעד--",רוחּב רעליטש, רעד טריטסעטָארּפ טָאה--! ןיינ--
 .רעסעּב רעט -

 ,רוד ןרעגנוי םעד טשינ זַא ,גנוניימ רעד ןיא ןיּב ךיא ןוא--

 יד טא ןופ--/ טהעטשרעפ רהיא .ןרעטלע םעד ןעצנַאגניא רָאנ

 ךָאנ ןָאק עגנוי סָאד ןוא סױרַא טשינרָאג ןיוש טעװ טייל עטלַא
 -יּפש ןוא ןעגניז ,רעייא ןעגעל ,לעמיה ןעיירפ ןרעּביא ןעהילפ
 ,ןעל

 ןעגידרעּבטיור ןופ סקיּב רעד ןופ סיוא היצ ַא ןהעזעג ךיז טָאה

 טונימ ַא זיא סע ןעֿכלעװ ךָאנ ,ךיור ןופ סָאש ַא ןוא קינויצקַא

 ןעמ טָאה טירט יד ייּב ,לעּבענ ַא טימ ןערָאװעג לופ טפול יד

 | .ןהעזעג עטגיטולּברעפ לעגיופ עטלַא ייווצ יד
 ןעירשעגסיוא טָאה--!ןהעשעג זיא גנַאלרעּפ ןיימ ,טָא ,טָא--

 רעקרַאטש סָאװ ,טהעז רהיא-.החמש טימ רעגידרעבטיור רעד

 עטלַא ייװצ יד טימ טגידנעעגּבָא ךיא ּבָאה טָא !טיידעּב ןעליוו
 רעייא טימ קרַאטש ךיא טלַאה טֿפיזניה רעד ןיא .סעֿכַאּפערעשט
 עטלַא טימ ןיימ'מ ,ןעֿכַאז עטלַא טימ זַא ,טגָאז סָאװ ,ןַאמ
 ןימ ךיא ּבָאה .ןעֿכַאמ טשינ ןעטפעשעג ןייק ןעמ ףרַאד ,תורוד

 ןעסיירּבַא ,;טלַא יד רָאנ זיא ,לעגיופ ןעסישרעד וצ טרידיצעד
 ,ַאטירַאמ ,טמוק דניצַא .סָאװ טא .ןעגנוי ןופ רוד .עטלַא םעד
 ,ןעדירפוצ ןענעז רימ ךילקילג ןענעז רימ .םײהַא ןעפיול רימ
 ,טגיזעג ןעּבָאװ רימ

 -רַאטש ןופ טרעט שרע ןעזעװעג ךָאנ זיא ַאטירַאמ שטָאֿכ

 .רלַאּב רָאנ .ןעגיוצרעפ לעסיּב ַא ךיז טָאה עיסוקסיד יד



 ,םיוּבטסאמ א

 . עלעגױפ עגנוי סָאד זַא ,קנַאדעג רעד ךָאד ,טָאש-ןעסקיּב ןעק

 "יז .טהערפעג ענדָאמ רהיא טָאה ,טיוט ןופ ןערָאװעג-ליצמ זיא

 םעד ןופ דנעה יד ןיא ןעּבעגעגרעּביא ענדָאמ טציא ךיז טָאה

 עקנילפ ענייז ןעגנַאגעגֿפָאנ ,םהיא וצ ךיז טעילוטעג ,רעגיז

 | ,טירט
 -עּב טפלעה רעד ןיא ,טייוו ןהעזעג ןיוש ךיז טָאה ןוז יד

 סיפע טקישעג ןוא רעמיוּב יד ןופ ןעציּפש יד םיוק גידנעטֿכױל

 ,קירּבַאט-ןעפנָארּב רעד ןופ רעטסנעפ יד ןיא ןעּברַאפ ענדָאמ

 -ָאר ןעטֿכײל ַא ןופ ןערָאװעג טקעדעּב לָאמ סעדעי ןענעז סָאװ

 יד טימ סרעגעי עטציוושרעפ יד ָאד ןעטֿכױלעּב ןוא ,ךיור ןעז

 ,לעטרַאג םייּב ךעלגיופ עטגיטולּברעפ

 -ַאמ ,טמוק ,טמוק .ןעש יװ ןוא זיא ָאד טוג יװ ,טהעז--

 ןעּבָאה רימ ,ןעדירפוצ ןענעז רימ ,םײהַא ןעפיול רימ ,אטיר

 ןיא ביל קינווָאנישט ןופ רעטרעװ יד ןעגנולקעג ןעּבָאה--! טגיזעג

 - .ןרעיוא סַאטירַאט
 ןעּבעגעגרעּביא גידנעגינעגרעפ ענדָאמ טציא ךיז טָאה יז

 טוג רהיא זיא סע ןוא סמערָא עקרַאטש ענייז ןפ קורד רעד

 טֿכײל ןוא ןעּבעל סָאד ביל ןוא ןעש ,טלעװ יד ןעמוקעגרָאפ

 ,גָאט-רעמוז רעדימ רעסייה רעד:



 ,סעטֿפישעג עטלַא
 יי רירט אשי ראו טאיירעלקזלייייייייייייי

 םישדח ַא לּכה-ךס ,גנַאל טשינ טרעיודעג טָאה עטֿכישעג יד

 -קַא יד ןענעז טסּברעה ןעגעג .קעװַא זיא רעמוז רעד זיּב ,,יירד

 ַא ןעגנערּברעפ ןעמייה ערעייז ןיא ,ןערהָאפעגקעװַא סעקינזיצ

 -ענירע'נַא קנַאדעג סַאטירַאמ ןיא גידנעזָאלרעּביא ,טייצ לעקיטש

 .ןיא ,דייר עגיד'הפינח-טפַאהלעקע ןוא ןעפנָצרּב ,ךיור ןופ גנור

 עמהענעגנָאק ןופ רעטיש ןערָאװעג זיא טפַאשלעזעג סעשולַאצ

 ,דלעג ןופ רעגרָאּב--ערעדנַא טסעג ןענעז ןעמוקעגנָא ןוא *.טסעג

 ,ןעטעלַאוט טימ ןעיורפ ,רעלקעמ ,סעקינ'הפינח עמירָא ,רעהייל

 ,ַאטירַאמ ,יז זיא סָאװ ,ןעטנַאילירּב עגיצילּב ענדָאמ טימ ןעמַאד

 : | !רהיא רַאפ ייז ןוא ייז רַאּפ

 טַאהעג סָאװ גינעװ סיּפע יז טָאה עלַאצ ןַאמ רדיא טימ

 .,שיט םייּב ןעפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ןעּבָאה יז תעשּב ,ןעדייר וצ-

 ַא ןיא ,ַאטירַאמ ,יז וַא ,ןעמוקעג ןעניז ץפיוא ךיילג רהיא זיא

 .טשרעה ןעגעמרעפ ןייז טימ זַא ןוא ןעטַאט ןעמירָאנַא ןופ דניק

 -סעּב עמַאס רעד ןיא זַא ,טנהָאמרעד ךיז טָאה יז ןוא .רע

 -ישט טימ ןע'דוס ךיז ןעזָאל יז רע טגעלפ טפַאשלעזעג רעט



 ,םיומטסטט

 ךיא להיפעג סָאד טָא .ןעיורפ ערעייז ןענ'הנפנח ןוא סעקינווָאנ
 עגידרעהירּפ עלַא יד סָאװ ,טייצ רעד ןופ ןעמוקעג סנעטסרהעמ
 ַא ןעלַאפעגנָא זיא ץַאטירַאמ ףיױא ןוא .קעװַא ןענעז ןעשנעמ

 ָאד ןוא !יז זיא סנעמעװ ןוא רערהיא זיא רעוװ ,גרָאז ענדָאמ
 יד ואוו ,געט-טסּברעה עגיליײװגנַאל .עצרוק יד ןעמוקעגנָא . ןענעז
 -עלּב יד ןוא טעקַאנ ןערָאװעג ןענעז זיוה רהיא םורַא רעמיוּב
 יד ןיא טרעגלַאװענ ךיז ןעּבָאה ענירג-ּבלַאה ,עלעג-ּבלַאה רעט
 ,סעשזילַאק

 -יורד ןופ---רהעמָֿאנ רָאנ ,בוטש ןופ ןעּבירטעג טָאה סע
 -באפ-ןעפנָארּב עֿכילרעזייק יד ןהעזעג ךיז טָאה סע ואוו ,ןעס
 -געפ ענעטַארק עסיורג יד טימ ןוא ןעדליש ענירג יד טימ ,קיר
 עירטקעלע רעױלּב טימ ןעגָאלשעג טָאה סע עֿכלעװ ןופ ,רעטס

 -ײּברַא-ןעפנָארּב יד .רעסַאװ ןעמירַאװ ןופ חיר ַא סיּפע טימ ןוא
 יד וצ רעזייּב ןוא רַעטרַאה ןערָאװעג טסּברעה םוצ ןענעז רעט
 -יד ןעסיּבעג דליװ ןעּבָאה דניה ערעייז ןוא .עדמערפ עגימורַא
 -עּב ךילרעדנואו ןוא ןעֿבילּבעג ןהעטש ןענעז סָאװ ,עגינעי
 .ןעּבעל עדמערפ סָאד טֿכַארט

 טעוועדנופעגנייא רעטסעפ ךיז ןעּבָאה סעקיגװָאנישט יד
 לאירעטַאמ-ןערּב ןערהיפּבָא ךיז ןעסייהעג ,תוריד עיינ ערעייז ןיא
 ןעגעו טדערעג ,עטַאװ עטרילָאק טימ רעטסנעפ יד טגעלעּב ןוא
 ןעגעװ ,טֿכענ עגנַאל יד ןיא ןעטפַאשלעזעג-ןעטרָאק ןענדרָאנײא
 ןעיױרפ ענעש טימ ןעצנַאטֿכרוד ךיז גרוּברעטעּפ ןייק ןערהָאּפ
 וצ ןענױל טלָאװ סע זַא ,םעד ןעגעװ ןוא דגַאי-רעטניװ ןעגעוו
 .בולק-ןעיורפ ַא ןעבענרעד ןענדרָאנייא

 ןערָאװעג רעטיירּב ןוא ןעסקַאװעג זיא ָאד ןעּבעל סָאד

 זיא ,ןעסקַאװעג ָאד זיא סע סָאװ ,טּפַארק רעּבלעזרעד טימ ןוא !
 טּבעלעגּבא .ןערָאװעג טשינוצ ,זיוה סעיטָאמ 'ר ןיא ,טרָאד סע

 עיצוקעזקע סניליא זַא ,גידנעלהיפ ןוא סעקרָאמַאק ןיא רעמוז ַא
 -גָא רעדירּב ייווצ יד ןעּבָאה ,ּפַאלק-טיוט רעגיּבײא'נַא ןיוש זיא
 יד ןופ טרימרָאפ ןוא לעגיצ טימ םייל טסּברעה םוצ טרהיפעג
 עמירַאװ ןוא ךעלדנעמיױק טימ עגירעדינ--ךעלזייה סעקרָאמַאק

 טימ סע ייז ןעּבָאה ןָאהטעג ןוא ,הּכוס-רעטניוו ַא יװ ,ךעלעוויוא 8



 ,תורוד  יידד-

 טשינ ןױש סע טלָאװ שרעדנַא יװ ,טייקגיטליגֿכײלג ַא סיּפע

 טָאה, :טגָאז רענייא יװ ,לוטּב ןעסיוועג ַא סיּפע טימ ,ןייז ןענָאק

 סָאװ וצ ָאט ,ןעּבעל סָאד טגָאזעגּבָא תומה-ךאלמ רעד ןיוש רימ

 לעֿפילעמַאּפ ךיז טָאה סע "1 רַאפרעד ןעפמעק וצ ךיז ןעסייר

 טָאה סע ןוא סורדרעפ רעד טקורעגּבָא ּבוטש סעיטָאמ 'ר ןופ

 טלעװ רעסיורג רעד וצ לוטב רעד ןוא זגורּב רעד טצעזעּב ךיז

 | ,םורָא
 -נענעג ןיא טרָאד ןערָאװעג קנַארק טנייה זיא רעטֿפָאט יד

 טנהָאנ רעדָא ,ןערָאװעג ךילהערפ ,ןערָאװעג דנוזעג רעדָא ,רעּביא

 ! טימרעד ךיז טרעמיק רעװ ןוא סע טרא ןעמעװ ,טױט ןופ

 טנהָאמרעד ןעמ טָאה ןעטונימ עסיוועג ןיא רָאנ סיּפע

 יד ןעװ ,עלַאפ עגיצנייא ןיא ןעוועג ןענעז סָאד  ,ןעמָאנ רהיא

 ןעסיװ סנַאמ ץרעטנוא סיּפע טָאה רעּביאנעגעג ןופ רעטֿכָאט

 -עּפ סָאד .ןעסע עלעקעּפ ַא טקישעגניײרַא סעיטָאמ רעטנוא ןוא

 וצ תּבש ןופ תולח ןוא ןייװ ,שיפ ןופ ןענַאטשעּב זיא עלעק

 ןערהערט טימ ןעמ טָאה ,ןהעזרעד סע טָאה ןעמ ןעװ ןוא ,תּבש

 : טגָאזעג ןעגיוא יד ןיא
 -עּב ,הבצק רעטלע רעד ףיױא ןעטַאט םעד טקיש םירמ--

 ןעדמערפ ַא ןופ טיורּב-הבצק ? ףוס ַא טרעה רהיא ,ָא ,טיורּגלעט

 .סָאװ טָא ,שיט
 ,טלַאק ןוא ליטש ןערָאװעג טגָאזעג ןענעז רעטרעװ יד

 םעד טֿכַאמעג עגושמ ןוא ץרַאה ןיא ףיט ןיײרַא ןענעז ייז רָאנ

 .קנַאדעג
 טשינ רעיש ןוא ןָאהטעג ץפיז ןערעווש ַא טָאה עיטָאמ

 -עג ןעּבָאה עמהומ יד ןוא רעטעפ רעד .ןערָאװעג ןעגרָאװרעד

 ןעּבָאה רעטומ רעד טימ עיסָאס ןוא ,ּפעק יד טימ טלעקָאש

 . .לעקניװ ַא ןיא טנייוװעג



 ,קילג טאטירַאמ
 4{ יי

 -בלַאה ַאטירַאמ זיא ןעטכַאנרַאפ עליטש יד ןיא בור'ס
 .ףעזעװעג טשינ רענייק זיא ּבוטש ןיא .טעּב ן'פיוא ןעגעלעג
 -גָאלּב ערעייז ןוא סעקינזיצקַא יד ןופ רהָאפּבָא ץֿכָאנ זיא שולַאצ
 טָאה רע ןעוו רָאנ ןוא בוטש ןיא ןעסעזעג גינעוו ךעלדיימ עד
 רעֿכילטסירק רעיננ רעד ןיא קעװַא רע זיא ,טגיטרַאפעגּבָא ךיז
 ןערָאטקעריד עגילָאמַא יד טלייועג ןעּבָאה סע ואוו ,עציניטסָאג
 ..ןעטפעשעג עשירפ טֿכַאמעג ןוא סענָאדַאמירּפ ערעייז טימ

 עיינ סָאד רָאנ ,עזעוװעג טשינ רענייק זיא ּבוטש ןיא
 רהעמ תיבה-לעּב םוצ ט'הפנח'עג ךיז טָאה סָאװ ,לעדיימטסניד
 -מורַא שיטעקָאק ךיק ןיא טרָאד זיא ,עט'תיּבה-לעּב רעד וצ יװ
 ןוא רעזעלג יד טימ ,ךעלעפעל יד טימ ןעגנולקעג ,ןעפָאלעג
 יד ןענעז ,טסניד רעד רעסיוא .'ועדיל גיניזטֿכײל ןעגנוזעגסיוא
 טָאה ּפמָאל ןופ לרעייפ טיור ןיילק ַא .גידעל ןענַאטשעג ןעּבוטש
 -ַאה רעד טימ סעגָאלדָאּפ עטרימשעג-טיור יד ןעטֿפױלעּב ךַאװש
 סיּפע טֿכַארּבעג טָאה סָאװ ,רעגיט סעשולַאצ ןופ לעפ רעגיר

 טלָאװ ןעמ יו ,ןילָאטּפַאנ טימ טשימעג ,חיר-לייא םענעקנוטשרעפ ַא 0



 +תורוד  יירד

 - -דנַאל טקוקעגּבָארַא ןעּבָאה דנעװ יד ןופ ,ןעצלַאזנייא ָאד סיּפע

  ,ןרעטלע סעשולַאצ ןופ סעיפַארגָאטָאפ ,דגַאי-רעטניװ ןופ ןעטפַאש

 ערעייז ןיא סעקינזיצקַא םירבה ענייז ןוא שולַאצ ,ּפעק-ןעשריה

  ,גיהור ןענַאטשעג טשינ זיא ץלַא סָאד ןוא ,ןעזָאּפ עגידלעֿכײמש

 .ךילטסנעּפשעג ןעגיוא ערהיא רַאפ ןעגנורּפשעג רָאנ

 .טָאה ,ךיק ןיא טרָאד טוהט טסניד יד סָאװ ,טרעהעגסיוא

 .=רעזייק רעגידנעסיורד רעד וצ ןָאהטעג קילּב א לעֿכילעמַאּפ יז

 טשיורעג ןיירַא טֿכַאנראפ ןיא טָאה סָאװ ,קירּבַאפ-ןעפנָארּב רעֿכיל

 רעד ןוא ךיוה-רעד ןיא ערַאּפ רעדליװ ַא טימ טּפַאלקעג ןוא

 ,טיװ-ןעטסרָאיװ ףיוא דנעגעג יד טקעדרעפ טָאה לעּבענ

 עײנ יד ןוּפ גנַאזעג ןעדליװ םוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה יז -

 ,ןישַאמ ןופ ףייפ םֹוצ ןוא דניה ערעייז ןופ ןעליּב םוצ ,ןעשנעמ

 .טײברַא יד ןעלעטשוצּבָא דלַאּב ןעשנעמ יד ןעפורעג טָאה סָאװ

 ןוא ןעצרַאה ןיא טמעלקרעפ ליטש סיּפע רהיא טָאה סָאד רעּבָא

 רעד ףױא רעטסנעפ ןופ ןעגיוא יד ןעהערדוצקעװַא ןעגנואווצעג

 .דגַאװ
 רעיולּב א טיפע ןעגעלעג ןיוש זיא דנַאװ רעד ףיוא טרָאד

 רעטרע עלעקנוט יד טקעדרעפ טָאה סָאװ ,טֿכַאנ רעד ןופ ןייש

 .רע'מינּפ יד ןופ טײקגיטֿפיל סָאד רָאנ ,ןעטפַאשדנַאל יד ןופ

 סעלַאצ זיא טָא ,ץַאטירַאמ רַאפ טצנַאטעג ענדָאמ ךָאנ טָאה

 זיא טָא ןוא סעקינװָאנישט ייווצ יד ןענגעז טָא ,םינּפ ךילהעיופ

 ףיוא ןהעג טגעלפ ,ַאטירַאמ ,יז ןעֿכלעװ טימ ,רעגידרעּבטיור רעד

 ..ידגָאי
 רעּביא ןָאהטעג ריצַאּפש ַא ןעועװ רהיא טָאה לָאמסָאד

 -רעד ךיז טָאה רהיא .טייהדניק רהיא ןופ רעטרע עטסטייוו יד

 יז טקיש עטַאט רעד ןעֿכלעװ ןיא ,דָאס רעסיורג רעד טנהָאמ

 -עג ןעמולּב ענעטעמַאס יד רעטנוא ןײלַא ןעריצַאּפש ,ןעריצַאּפש

 ַא ןיא יװ ,ךיז יז טָאה ייּברעד .וצ-טֿפַאנרַאפ ןוא עטיור יד ןענ

 ,עלַאצ ןעגיוי ןופ םינּפ ןיא ןוא טנַאילירצ ןיא טגהָאמרעד ,םולה
 רעטיצ ַא טָאה ַאטירַאמ .ךיז ןופ ןעסיוטשעגּבַא טָאה יז ןעֿכלעוװ

 -ָאפ רהיא ןוא ךיז ףיוא דיילטימ עליטש א סיּפע ןוא ןָאהטעג

 :501 ךיז טָאה ייברעד .ןעועװ רהיא טּפַאכעגמורַא טָאה עיטָאמ רעט



 . ,סיופמסאטמ

 ץניז טימ רעּביירש על'היבוט ןופ םינּפ סָאד ןעזיוועּב ענדָאמ
 ןערָאװעג טרעטשעג זיא סָאװ ,ךעלֿכעלירּב ןוא ךעלעגנַאהרָאפ
 ןָאהײעג רעטיצ ןעטייװצ ַא טָאה יז ןעֿכלעװ ןופ ,ןעטַאט ןופ
 -ַאװ עטשרע יד ןעמוקעג גנורענירע רהיא ףיוא זיא לעֿכילעמַאּפ
 טּבױלגעג ענדָאמ טָאה יז ןעֿפלעװ ןיא ,ן'שולַאצ ןופ דייר עמיר
 ירד יד ןופ טלַאטשעג סָאד ,ןיליא ,עיצוקעזקע עגיטציא ןייז
 סעקינווָאנישט עֿכילהערפ לעטניּב סָאד ןוא רעּבייוו ענעּברָאטשעג
 -ַאוצ ךױר-ןעסָאריּפַאּפ ןרעטיּב ןוא דיר עטוג ערעייז טימ
 | ,ןעמ

 ףיז ןיא .ַאטירַאמ טָאה סעגידגיז ןוא סעטפַאהלעקע סיּפע
 -ָאלשעגרעדינ טלהיפעג ךיז יז טָאה לָאמ עטשרע סָאד .טלהיפעג
 טֿפָא ךיז טלהיפ סע יװ ,להיפעג םעד טימ טגידיילעב ןוא ןעג
 .עג טרהירעּב ןעּפיל לופ ןופ ןענעז סע ןעקַאּב סנעכלעוו ,דניק א
 -עג טשוקעג גיטֿכיר טשינ סנייא ןייק ןופ ךָאד ןוא ןערָאװ
 .ןערָאװ

 ןופ להיפעג ַא סיּפע טָאה ! קילג סַאטירַאמ ןייז סָאד לָאז
 רחיא ןיא ןעגנורדעגנירַא ןעּבעל ענעגייא סָאד ןעטֿכַארטעּב
 -ײלּפ רעד רעטנוא ןענַאטשעג רהיא רַאפ ןענעז ייּברעד !חומ
 סָאד ךיז טָאה יז עכלעװ רַאפ ,ןעטלַאטשעג עסַאלּב ענדָאמ עצ
 סיּפע רהיא ןענעז סע עֿכלעװ ןוא טלהיפעג גידלוש לָאמ עטשרע
 ,ןעקנַאדעג עֿכלעזַא ןופ ךיז ןעצישעּב וצ ףיוא .ןעזעוועג גידלוש
 לעֿבילעמַאּפ ןוא רעגעלעג ןופ ןעּביױהפיוא ַאטירַאמ ךיז טגעלפ
 ןעסַאג עיינ יד ןעטכַארטעּב ןהעג

 סיּפע טזָאלעגרעּביא ןוא ןעגנַאגרעפ זיא ןוז יד ,טכַאנרַאפ

 -לעוו ,סַאג ןופ ןעּפמוז עטלַאק יד ןיא ץנַאלג םענעלָאטש-טיױר ַא
 ענירג טימ ןערָאװעג ןעפרָאװעּב טרָאד--ָאד ,ָאד--ָאד ןענעז עכ
 ןעּבָאה סָאװ ,ךעלסעג יד סַאזגנַאל ךרוד זיא ַאטירַאמ ,רעטעלג
 -לָאג עדמערפ יד טֿכַארטעּב ,קירּבַאפ-ןעטנָארּב רעד וצ טרהיפעג
 -סיוא ןוא רעטסנעפ יד ןופ ןעטַארק ענרעזייא יד ,סרעלדָא ענעד
 םוצ טעװערעקרעפ ךיז יז טָאה רעטעפש .דניה יד ןעטימעג

 8 טצעזעּב גנַאל טשינ ךיז טָאה סע ואוו ,לעסעג-טסָאּפ םעיינ |
 -עגקעװַא ןעגעז ףַארגעלעט ןופ סעפולס עייג .קינלַאשטַאנ-טנָאּפ 2



 קיורור ירד

  זא ,טנָאמועד ךיז טָאה ַאטירַאמ ךוא ,טרָאד זײרָאװעג טלעטש
 ,סץקינזיצקצ יד ןופ ףירב א ןעמו;עּב יז ףרַאד טנייה

 -הָאפעגקעװַא יד טציא רהיא ןעּבָאה טריסערעטניא טשינ
 יז סָאװ ,ןעסיװ יז טָאה טלָאװעג טשינ .סעקינווָאנישט ענעד
 ןעּבָאה רהיא ףיוא גנוטרַאװרע יד ןוא ףירּב יד ךָאד ,ןעוהט
 + ,ןעגיוצעג רהיא

 רעד ןעוו ,טֿפַאורַאפ טעּפש ןעמוקעּב יז טָאה ףירג יד
 ןַאד .רעדנוזעּב טגעלוצ ןוא טריטרָאס ייז טָאה קינװָאנישט-טסָאּפ
 ןוא לרעטסנעפ סָאד טקורעגפורַא לָאמ ןעטשרע םוצ רע טָאה

 :טקרעמעב
 -דעטש םעיינ םעד ןיא ףירּב רהיא טמוקעּב ןָא-טנייה ןופ--

 טעװ רהיא רָאנ ןעװ ,ףירּב ןעקיש ךיוא טנָאק רהיא ןוא לעט
 .ןעמָאנ רעייא ןעגָאז

 טנעייל ןוא ףירּב יד טמוקעּב ,ןעמָאנ רהיא טגָאז ַאטירַאמ
 .טסָאּפ רעד ןופ רעטסנעפ יד ייּב ןעטלַאהעּברעפ ךרוד יז

 רימ ,ךילקילג ןענעז רימ ,ַאטירַאמ ,טוג ָאד ןעּבעל רימ,
 טנעז !דנוא ןהָא רהיא טֿכַאמ סָאװ ,ױזַא .ןהעז וצ ךייא ןעּפָאה
 "? גירעיורט טשינ רהיא

 יד ךרוד רעדיוו ַאטירַאמ טהעג ,ףירּב יד גידנענעיילכרוד
 סױרַא ןעקוק סע עֿכלעװ ןופ ,עמָארק יד טימ ןעסַאג עייג
 טייו ,טייװ ןהעגֿכרוד רהיא ןעזָאל ייז .ןעשנעמ עיינ ,םירחוס
 -יאור ,ןָאק שנעמ ַא סָאװ טָא :עצײלּפ רעד רעטנוא ןעדייר ןוא
 -וצ ןוא ןעֿבָארּבוצ ,טֿכַאמעג שַא וצ ץלַא ,ןעגעמרעפ טלַאינַא טרינ
 -על םייּב השורי ןעמהענ ןעמוקעג ןעמ ןיא טציא .,ןעֿכָאטש
 *.ןעּב

 ! המוצח---
 רעטנוא ןופ ןעריולרעפ ,סָאג ןופ ַאטירַאמ ןיוש זיא טייוו

 םעד ןוא רעניײטש-ןערַאוטָארט יד ןופ ןעּפַאלק סָאד סיפ ערהיא
 טגנילק "הפוצח, טרָאװ סָאד ךָאד ,רעטסנעפ יד ןופ שטשילּב
 -יב ענדָאמ ַא סיפע ןוא .ןרעיױא יד ןיא ,סָאש ַא יװ ,ךָאנ רהיא

 ,רהיא טשרעהעב להיפעג רֶעט
 סנעטַאט םעד טרעטשוצ יז טָאה ? גידלוש יז ויא ! טָאנ--
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 טי'וצב טז אפ

 צטלַא סָאד טקעמעגּבָא ןוא 1 ןןעגעמרעפ ןייז טריניאור + רענעלּפ

 טציא טננילק רהיא טַאזנייא ןוא טֿכעלש יװ ,טָאג 1 ןעבעל עטוג
 וצ ךיז םוא .ּבוטש סעשולַאצ גינעטנייא יװ ,טלעװ עיינ יד טָא
 ןהעג ךיז טזָאל ןוא סַאג יד טָא ַאטירַאמ טזָאלרעפ ,ןעגיהורעּב
 ַא רָאנ ,ןהעגניירַא טשינ ,סעקרָאמַאק סנעטַאט םֹוצ ,ןיהַא טרָאד
 .רָאפ טמוק ּבוטש ןיא סָאװ ,ןעסיורד ןופ ןָאהט-קוק

 רעד יװ ,יז טקרעמעּב ,רעטסנעּפ יד רעטנוא גידנעהעטש
 טימ ןעסָאגרעפ ,רפס טלַא'נַא סיּפע ןיא ּפָאק ן'טימ טגיל עטַאט
 יד טשיו ןוא רודס ןיא טקוק עמַאמ יד .ןערהערט ןוא טֿכיל
 -ָאס ןוא רענייטש יו ,ןעציז עמהומ יד ןוא רעטעפ רעד .,ןעגיוא
 .ָאמ ןופ וגֹורּב רעגיּבייא רער שטָאכ .לעמיה םוצ טגָאלק עיס
 א ּבוטש ןייז ןופ ץַאטירַאמ טגָאירעפ לָאמנײא טָאה ן'עיט
 וצ ,טקוקעגֿכָאנ גידנעטש רהיא ןעבָאה ןעגיוא סעשולַאצ שטָאֿכ
 טגעלפ ךָאד ,בוטש ס'נצּבק עיטָאמ ןיא טשינ יז טגנערברעפ
 ךיז ןעלעטשקעװַא ,ענימ רענעגָאלשרעד רענדָאמ ַא טימ ןיײרַא יז
 : ןעגָאז ןוא ןעטַאט ץ'רַאפ

 ןערהָאי סרעטֿכָאט ןייד ףיוא דיילטימ ,תונמחר ,ישעטַאט--
 עג ןופ ץלַא געמ ןעגעווטעניימ ןופ ןעד .ליו ךיא .סָאװ טָא
 א ףיא ןייטש ַא ,ןערעוו טקַאהוצ ,ןערעװ טנערּברעפ רעּביאנעג
 ליוו ריד ןופ טרָאװ ַא 1 טסרעה וד ,ןעּבײלּב טשינ לָאז ןייטש
 ,טרָאװ זגורּב טשינ ,םירַאװ ַא ,ךיא

 טסנעּפשעג ַא רַאפ יװ ,ןעגױא יד טלעטשרעפ עטַאט רעד
 : טלעמרומ ןוא

 -ףאלמ ַא רָאנ ,רעטֿפָאט ןייק טשינ ןעד ,קעװַא ,קעװַא--
 ,םהיא וצ ןהעג יז לָאז .ךיא העז תומה

 ןופ ןוא טשינ טרָאװ ןייק רהיא רַאפ טָאה עטַאט רעד
 ,םהיא ןעּבענ טלַאפ ַאטירַאמ .ןעסיוו טשינ רע לי ןעגעוו ערהיא
 ענדָאמ ךיז טנייועצ ןוא ןעשיק ןיא ּפָאק םעד ןיירַא טפרַאװ
 .שידגיק

 םורַא טפיל ןוא טרָא ןופ ףיוא ךיז טּכױה רעטָאפ רעד

 -גירּפ עֿכײר ןייז רַאפ גינעק רעטזָאלרעפ ַא סיפע יװ ,ּבוטש ןיא 24



 םעורור יייוד

 דנעה ענייז רעטנוא ץלַא טרעטעמש ןוא טפרַאװ רע ,סניסעצ
 | | ; טיירש וא

 .ןייז ןעֿכָארּבעג טָאה סָאװ ,ּפָאק סמעד ףיוא הללק ַא--
 / ! עסיורג ַא הללק ַא ,ןוחטצ

 -ַאמ יד ןעמרַאמוא טריּבורּפ ןוא ףיוא ךיז טּבױה ַאטירַאמ

 טימ ןָא רהיא ןעקוק עלַא רָאנ ,ןעמהומ יד ןוא ן'עיסָאס ,ןעמ

 .טנעקרעד טשינ יז ןעטלָאװ ייז יװ ,ןעגיוא עסיורג ענדָאמ

 סַאג ןפיא םורַא ַאטירַאמ טהעג ןעטונימ עֿכלעז ַא ךָאנ

 ךיז ןעטיש ןעגױא יד רַאפ .ךיז רַאפ טשינ געװ ןייק טהעז ןוא

 ךיז טֿכַאד סע .טיּפע ךיז טשטילג סיפ יד רעטנוא ןוא ךעלטניּפ

 ץטימ טהערדעגרעּביא זיא קירּבַאפ-ןעפנָארב יד יװ ,סיוא רהיא

  ףעהעטש זיוה רהיא ןופ רעטסנעפ עגיטֿכיל יד ןוא ּבבָארַא ּפָאק

 .טרהעקעגרעביא ןעּפמָאל עגיטֿכיל יד טימ
 ןײרַא-טלַאפ ,ּבוטש ןיא ךיז וצ ףױרַא םַאזגנַאל טמוק יז

 -ילרעזיק יד ןןעטייו ןופ לָאמַא ךָאנ טֿכַארטעּב ,רעגעלעג ןיא

 ןוא דלעפ ןופ רעמיוּב עטעקַאנ עטייוו יד ,קירּבַאפ-ןעפנָארּב ע5

 -עה ןעזָאל סָאװ ,דניה ענדָאמ ןופ ןעליּב ןיא ןייא ךיז טרעה

 רעדָא ןיײרַא טֿכַאנ רעטייװ רעד ןיא ןעמיטש-ןופצ ערעייז ןער

 טמהירעּב ןוא טעניּבַאק ןייז ןיא טסעג טימ טציז שולַאצ יװ

 רע יװ רעדָא ,ןץעיטָאמ ןעגעג טייּברַא רעסיורג רעד טימ ךיז

 ,טנירעגרָאּב-דלעג ,סענָאדַאמירּפ יד טימ ךיז טליּפש
 עכילטע ךיז רע טהערד ,שולַאצ ןיירַא טמוק לָאמלייט ַא

 :טגערפ ןוא ּבוטש רעּביא לָאמ
 טהיצ סָאװ ןוא גירעפעלש יױזַא וטזיּב סָאװ ,אטירַאמ--

 , ?טעּב סָאד רָאנ ךיד
 ןענייו ןוא ןעצכולש ַא טימ טרעפטנע ַאטירַאמ זַא ןוא

 | :עלַאצ טגָאז ,ןײרַא ןעשיק ןיא

 וצ סָאװ ,ןעּבעלֿכ ,טסָאה וד ,לרעטֿפעט ,ןייוו = ,ןייוו---|

 ןופ טכַאמעג .דנוה ןעטלַאנַא ןעגָארגעב ָאד ּבָאה ךיא .ןענייוו

 זָאל ,טשיג ריד סע טלעפעג .שוּבלמ ןעש א ץלעפ ןעטלַאינַא

 ! ןירַא זיוה ןיא קירוצ טהיא וצ ןהעג ריד וטסנָאק ,יירפ ךיד ךיא
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 להוש עיינ יד
 טינט טעג גט געטא

: 

 גיטרַאפ ןעצנַאגניא בושי עיינ סָאד ןיוש זיא טסּברעה םוצ

 -יוּב טימ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,סעקנידוב עלַא יד .ןערָאװעג

 יד ןופ ןערָאװעג יירפ טציא ןענעז ,טלעטשרעפ ןעטַאטשקרעװ

 -ַאװ ,רעגערט-לעגיצ יד ןופ לעגיצ ןוא דמַאז ,רעטערּב-סעּפולס

 םענעגייא םעד ןעמוקעּב טָאה לעטדעטש סָאד ןוא ,רעּבירג-ענּפ

 -יק :לעטדעטש עטירד סָאד יװ ,ערעדנַא סָאד יוװ ,ןהעזסיוא

 -עז ןעדייל יד .ךיוּב סעמַאמ רעד ןופ ןעריוּבעג ןערעוו רעד

 ,טֿכירעגניא זיא סע ןעֿכלעװ טימ ,טולג סָאד ןוא רעװש ןענ
 -עשעּב ךילהערפ גידעּבעל ַא ןופ טפנוקוצ יד טשינ טֿכערּפשרעּפ

 ירד סָאד יװ ,עטייווצ סָאד 'יו ,סיוא סע טסקַאװ ךָאד ,שינעֿפ

 .ךיילגוצ ןעשנעמ טימ שנעמ ַא טרעוו--דניק עט

 ןהעזעג ןעמ טָאה ,ןעטייו ןופ ןענַאטשעג ןעמ זיא ןוא

 -ייפ ַא ןופ ,עווקרעצ ַא ןופ ץיּפש ַא ,ץיּפש-רעטסיולק ןעכױה ַא

 ַא ,םלוע-תיּב ַא ןופ ןַאקרַאּפ ַא ,טַארטסיגַאמ ַא ןופ ,םרוט-רעשעלרע

 סָאװ ,דיישרעטנוא ןייא רָאנ טימ ,שרדמה-תיּב ַא ,ףיוה-להוש

 עטיּבעגרעּביא יוּב ןופ םרָאפ עטלַא יד זיא גינעווניא טרָאד



 גיורוד יירד

 -ָאװעג ןענעז תוליפּת יד ןוא ןעמרָאפ עיינ ףיוא ןערָאװעג
 -װַאד עיינ--רענװַאד יד ,תוליפּת עיינ ףיוא ןעטיּבעגמוא ןער
 רעגניז ערעדנַא סיּפע--םינזח יד ,םישמש עיינ--םישמש יד ,רענ
 טָא .עיינ ןערָאװעג ןענעז ןעטייקגילייה עטלַא עלַא יד ןופ ןוא
 םינינמ עֿכילטע רַאפ עניילק סָאד ,לעֿפלהוש סעיטָאמ ,רעגייטש ַא
 ירד זיּב ןערָאװעג ןעגיוצעגפיוא ןוא ןערָאװעג טגעלוצ זיא
 -ייצעג רעלדָא'נַא ןהעזעג ןעמ טָאה טיפוס ן'פיוא ,טרָאד ,קָאטש
 שימעדַאקַא טָאה סָאװ ,דנַאה עשירע לטסגיק עטינעג ַא ןופ טנעֿב
 ,שריה ַא ?,רשנּכ לק, רעטרעװ יד ןוא לעגילפ יד טלעדנַאהעּב
 ַא ןופ ןערָאװעג טֿפַאמעג זיא סָאװ ,סָאד טשינ--ןייז-ילּכ ,ּבייל ַא
 ,ײרעלַאמ ןימ ַא סיּפע רָאנ ,דנַאה עגיּביולג ךָאד ,עטינעג טשינ
 סע ןעֿכלעװ ןיא ,רעיינ ַא רעמעלעּב ַא .םהור-טסנוק טֿכוז סָאװ

 רָאנ ,ןעּבײל ןוא ןערעּב ,לעגױפ טצינשעגסיוא ןעזעוועג ןענעז
 ,ליטס ןעגנערטש ןופ ןערָאװעג טֿכַאמעג ןענעז יד

 ריט רעד ייּב ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,רעסעפ עלַא יד = |
 רעייז ףיוא ןוא ,ןערָאװעג .טמיורעגּבָא ןענעז ,ךיז ןעשַאו םוצ

 -יּב ןיילק ַא ןעסָאגעגנָא ןוא רויּכ ַא טּפַאלקעגנָא ןעמ טָאה טרָא
 ןיש ךיז ןעּבָאה קנעּב ןוא ןעשיט יד ףיוא .רעסַאװ עלעס
 ןוא בירעמ ןוא החנמ וצ רענרעל עדליוו יד ןהעזעג טשינ רהעמ
 עטצופעגסיוא טיילעגני עֿכילטע סיפע רָאנ ,םידמתמ יד טשינ
 טרָאד ןוא ָאד ןָאהט קילּב ַא ,ארמג ןופ ןוגינ םעד ןָאהט םורּב ַא
 ןיא ןוא ,ןעגעוו-אצוי רַאפ ױזַא טַאלג םיקסוּפ ןיא ןוא ס"ש ןיא
 קילּב ַא לײװרעד ןעמ טָאה ןעגעוו-אצוי ןופ ןעטונימ עגיזָאדיד
 -עג ןעטלַאהעּברעפ ןענעז סָאװ ,םירפס עיינ יד רעטנוא ןָאהטעג
 ,רעטרעוו יד טימ ךײ טקיוװקעג ןוא ןעלװָאט יד רעטנוא ןערָאװ
 ,,טלעװ עיינ א וצ ןעפור סָאװ

 ןיוש ןעמ טָאה ,שדוק-ןורָא םוצ ןָאהטעג קילּב ַא ןעמ טָאה
 -ןגמ םענערלָאג ץטימ תכורּפ עטר עטְלַא סָאד ןהעזעג טשינ
 ,ןעגנונֿכײצ טימ גנַאהרָאּפ רעטקירטשעג ןימ ַא סיּפע רָאנ ,דוד
 -סױרַא ןעמ טָאה גינעווניא ןופ .ענהיּב ַא ייּב גנַאהרָאפ רעד יװ
 טנידעג ןערהָאי ,ןערהָאי ןעּבָאה סָאװ ,תורוּת-רפס יד ןעמונעג
 -ץגסיױא טָאה ןעמ .תופקה ייז טימ ןהעגמורַא וצ ,ןענעייל םוצ



 ,סיובטסאס א

 .נײרַא ןעסייהעג ייז טָאה ןעמ ןוא לוסּפ ןענעז ייז זַא ,ןענופ
 ןעמ טָאה ןעּבױא .רעטעלּב עטלַא ןוא תומש ןעשיווצ ןעגעל

 ןופ םרָאפ ןיא ךעלּבייש עטרילָאק טימ ךעלרעטסנעפ עיינ ןהעזעג

 ,ןהעזעג טשינ ןעמ טָאה ייז רעטנוא ןעטסענ ןייק .דוד-ןג8 ַא
 ַא סיֹֿפע ןוא לעגיופ עגיניזטכייל עגנוי ןרעשטיווצ סע רָאנ
 רעיײנ רעד ןיא טקילגעגנײרַא טָאה ןוז עשלַאפ-גיּברַאפ ענדָאמ
 ,להושי



 .ןזח רעיינ רעד

 -גנעה עגידנעשטשילּב ערהיא טימ להוש עיינ יד ןהעזרעד

 טָאה ,ןעײרעלַאמ ןוא ןעיירעצינש ערהיא טימ ,ןעּבױש ןוא רעטֿפיײל

 ןעמ טָאה םהיא רָאנ .ןזח ןעטלַא ןעגעו ןָאהטעג טֿפַארט ַא ןעמ

 -רע זַא ,טנהָאמרעד ךיז טָאה ןעמ .לטּב-רבוע'נַא רַאפ ןעטלַאהעג

 ,טגניז רע סָאװ ,סָאד ןוא טשינ לוק ןייק רע טָאה ,סנעטש

 !סע ןענעק ןעגיװ יד ןיא רעדניק זַא ,טֿכַאנ יד יװ ,טלַא זיא

 ןוא םידגּב ענייז ןוא לעמיה ןופ טנהָאנ ןיוש רע זיא ,סנעטייווצ

 ףירעד .להוש רעיינ רעד רַאפ טשינ טסַאּפ ןענװַאד ןופ חסונ

 ןופ ןוח ַא ,ןוח םעיינ ַא ןעגנערּב וצ ךיז טערַאטסעג להק טָאה

 ןעטָאנ טימ טדָאטש ןופ ןזח ַא ,טייוו
 -עּב ן'פיוא ןהעזעג ןעמ טָאה גָאט םענעש ַא םענייא ןיא

 ל'תילט ץרוק ַא טימ לעשנעמ עלפושטש ,ךיוה ַא סיּפע רעמעל

 ןיילק ַא יװ ,לעּפַאק םענעטעמַאס ןעֿפױה א ןיא ,ןעלירּב ןוא

 ןָאהטעג שיװ םענדָאמ ַא סיפע ךיז טָאה רע ,לעסעפ ץרַאװשי

 יורפ ַא יװ ,עלעמיטש ַא טימ ןָאהטעג גנוז ַא ןוא ןעסנָאװ יד
 *,םישעמה לּכ לע ןודא לא.



 .םיועטטאפ 4{

 ,ענדָאמ ןעגנולקעגּבָא טָאה "ןודָא לא, רעגיזָאדרעד טָא
 רעד ןופ טייז רעד ןיא ןָאהטעג קילּב ַא טָאה ןעמ ןעוו

 ,ענעמוקעג-יינ ןעשנעמ ןהעזעג טרָאז ןעמ טָאה ,דנַאװ-הרזמ |
 -וקעגפיוא-שירפ ןוא ןעטנַאלוקעּפש ,רערהעל ,רעלדנעה ,םירחוסי
 ,םעד ּבילוצ דנַאװ-חרזמ יד ןעמונרעפ ןעּבָאה סָאװ ,םיריבג ענעמ
 ,תובדנ עסיורג להוש רעד רַאפ ןעוועג-רדנמ ןעּבָאהי ייז סָאװ
 ןעגנולקעגּבָא "ןודא לא, רעד טָאה ןרעױא יד ןיא יי/ ייּב
 ןופ ךיז טָאה סע .גנולייוורעפ השעמ--גידעּבעל ןוא ךילהערפ
 ,טהעזע :לעֿכימש רעלילהערפ ַא טשטילגענּבָארַא ןעּפיל ערעייז
 רעד וצ טֿכַארּבעגּבָארַא ָאד ןעּבָאה רימ סָאװ ,ערה-ןיע ןייק
 טימ ,גנודיילק ןייז טימ טהערפעג ךיז ןעּבָאה ייז ?.טלעוו רעיינ
 ,עלעמיטש ןעֿכײװ ;ןעסיז ןוא ןהעזסיוא ןייז

 ןהעזעג ךיז ןעּבָאה ,וצ ריט רעד וצ ,רעּבָא ןעטניה ןופ
 ןוח רעטלַא רעד עיטָאמ ןעװעג זיא סָאד .ןעשנעמ ערעדנַא
 -אטשעג ןיא סָאװ ,רוד עגיד'לטּב-רבוע עטלַא עצנַאג סָאד ןוא
 ,טנייה סיּפע טיירג יװ ,ןעטעּבעגנייא יוװ ,להוש ןיא ָאד ןענ
 -רעד ןעּבָאה יז ןעו ןוא ,ןערעוו וצ ןעסױטשעגסױרַא ןעגרָאמ
 טשינ רעיש קנאדעג רעייז ךיז טָאה ,לוק ס'נוח םעד טרעה
 -עגרָאפ ָאד זיא סָאװ !ןהעשעג ָאד זיא סָאװ ,טָאג ,טהערדרעּפ
 | | ? ןעמוק

 םיּפע ןוא רעוא ןופ שוח םעד טּביױרעּב טלָאװ ץימע יו
 יז טָאה יװַא--,סערעיײט ןוא סעּביל ץרַאה ןופ ןעסירעגסױרַא
 ,שלַאפ ןעגנולקעג ייז טָאה סע ,לוק עגיד'תּבש סָאד ןעפָארטעג
 סָאד זיא !הליפּת ַא סָאד זיא .ןעשנעמ ןעטלעטשרעפ ַא ןופ יו
 -רעפ טשינ סיּפע ןעגױא ערעיײז רַאפ סיּפע ןעמ טָאה ?ןזחַא
 ןופ ןהעגקעװַא ןעגעלפ ייז ןעװ ?טֿכַאמעגרעּביא טשינ ?טהערד
 .ןופ גידנעסינעג טשינ ;עדנעלע ןעגנַאגעגמורַא ייז ןענעז ,להוש
 | ,ןעגוַאד ןייז

 טשיג ןזח .םעד ןהעזעג ןעמ טָאה ןעטייצ עגידרעטעּפש ןיא
 ַא יעגניזבָא סיּפע םּתס ןייז טיִמ ןערַאנ ,טֿכײל ןענװַאד רָאנ
 עטיוט ןעגָאלקעּב ,ן'תירּב ןוא תונותח ףיוא ןעגניז ךיוא רָאנ ,הליפּת

 ,תולּכ ןעגניזעּב ןוא ?.}



 -?עורוד יירד

 ַא טלעװ רעיינ רעד ןיא ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא סע
 תוליפת ענייז ייּב ךיז טָאה סָאװ ,רעד טשינ ןיוש רעּבָא ,ןוח
 רעדנוזעּב ַא טימ ,הנוּכ רעדנוזעּבַא טימ ןעגנוזעג ,טֿפַארטרעפ
 ,ןעֿכילהערפ םוצ דניזעגזיוה סעשולַאצ ןיא ןָאהטעג קילּב ַא טָאה ןעמ זַא .ןיוו ןיא טלעטשעּב יװ ,ךיג ףיוא רעגניז ַא רָאנ ,ןוגינ
 טייּברַא סָאװ ,סָאד ,ןעּבעל טרַא ןעֿכילטפעשעג ןוא ןעגידעבעל
 .ןוח םעד ןענַאטשרעּפ ךיוא ןעמ טָאה ,טייצ ןוא טונימ רעד ףיוא



214 

 בר ַא ףיוא-טמהענ לעטדעטְׂש סָאד

 םוצ טסַאּפעגוצ ךיז ןעּבָאה ןוח רעד ןוא להוש יד לייוו
 ,בר ַאזַא ןעגעװ ןָאהטעג טֿכַארט ַא ךיוא ןעמ טָאה ,רוד םעייני
 בר רעגידרעהירפ רעד .בֹושי םעיינ ן'רַאפ ןעטסַאּפ לָאז סָאװ
 / ,העד-לעּב ַא ,החמומ ַא ןעזעװעג ,תמא ,זיא בושי ןעטלַא ןופ
 ,טַארטעג טשינ טציא בר ַאזַא ןופ טָאה טלעװ עיינ יד רָאנ
 :טגָאזעג טָאה יז ןעד

 םוצ ןעטסַאּפ ךיז לָאז סָאװ ,בר ַא ןעּבָאה ןעזומ רימ--
 ןוא ַאנזַאק טימ ןָאהט סעומש ַא ןענָאק לָאז סָאװ ;בר ַא ,ןעּבעל
 ןעגָאק לָאז סָאװ ,ןלטּב ןייק טשינ בר ַא ,רעטסײמצילָאּפ ן'טימ
 ַאזַא טָא ,ןעֿכַאז ענעדישרעפ ןיא ןעּבָאה ףירגעּב ַא ,טלעװ יד
 -ילעֹּב ענעמוקעגנָא יד לייװ .טגנַאלרעפ טציא ןעמ טָאה בר
 רעייז ןופ ןעכלעזַא ןעּבָאה טדָאטש רעסיורג רעד ןופ םיּתּבה
 ַא ,ןָאהטעג בר ַא גנערּב ַא לָאמניא ןעמ טָאה ,טנָאקעג םייה
 טימ ,ןעטעקצַאצעג ַא ,זָאנ רעד ףיוא ןעלירּב טימ לעדנױשרַאּפ
 ןעמ .ךעלעוויטש עטצוּפעג רָאּפ ַא טימ ןוא תּבש ןיא רעדניליצ ַא;
 :טגָאזעג טָאה ןעמ ןוא םלוע םעד טלעטשעגרָאפ םהיא טָאק



 ,תורוד יירד

 -עמ ךיז ןעלעװ םיױג ,טַאנגַאמ ַא בר ַא רהיא טָאה טָא--
 טעװ רע ,רהיא טהעטשרעפ ןעד .ןעגױא יד ןעצעזסױרַא ןעג
 ,בר רעטלַא רענעי יװ ,שנעמ רערעוװש ןייק ןייז טשינ ןיוש
 עטסגנירג יד טש'לספ'עג ,תורות-ןיד ןעוועג רימחמ טָאה סָאװ
 -ץֹּב םהיא טָאה ןעמ ןוא עקלַאיל ַא ,טנַאילירּב ַא--בר ַא ,תולאש
 -געפ ענעלָאטסירק טימ ,ןָאסַאפ םעייג ץטיל זיוה ַא ןיא טצעז
 ןערַאװַאמַאס ענרעפוק רָאּפַא ןעּבעגעגוצ ,פעט-ןעמולּב ןוא רעטס
 -ַאװ וצ דנעה יד סעצינדעמ עֿכילטע ..ןוא ןעקנירט וצ ייט
 | | ..ןעש

 .םירפס עטצוּפעג עֿכילטע טקרעמעּב ןעמ טָאה םעד ץוח ַא
 ,תועידי עכילטלעוו יד ןענופעג ךיז ןעּבָאה סע עֿכלעװ ןיא ,קנעש
 טהערד דרע יד יױַא יװ ,ןענופעגסיוא טָאה סָאװ ,קינרעּפָאק יו
 יד ןופ געװ רעד ןוא אקירעמַא ןייק עזייר סעסוּבמלָאק ,ךיז
 -עג סע זיא בר ןימ ַאזַא טָא .ןויטבמס ךייט ןיזיּב ךעלדוי עטיור
 -וצ רעדניליצ ןיא ל'בר סָאד ךיז טָאה בוט-םוי ,תּבש .ןעזעו
 .יטש יד ןופ טזָאלעגגָארַא ל'שמש גיניזטֿפײל ַא סיפע טימ ןעמַאז

 -לעּב ןעטשרע םעד םוצ ,חרזמ וצ להוש רעיינ רעד ןיא ןעג
 -עג ןעלהָאצ-טַאטע ןופ ןוּבשח ןטיול טָאה רע ןעֿכלעװ ,תיּבִה
 ,לעטַאדעסדערּפ-שולַאצ ןעוועג זיא סָאד ןוא *.תּבש-טוג, ןעגָאז טפרַאד
 -דָאמ ַא סיּפע טימ טרעפטנעעג קירוצ טָאה ,שולַאצ ,רע ןוא
 טָאה ךָאנרעד ",רהָאי-טוג, ּפָאק ן'טימ לעקָאש ןעשי'רחוס םענ !

 טלעקיוועגנייא ךיז ,רעדנעטש םייּב טלעטשעגקעװַא ל'בר סָאד ךיז
 ;טכַארטעג ןוא תילט ןיא

 רימ םורַא ןעסּפעש עדַאטס עיינ ַארַאס ! םולע-לש-ונוצר--
 רעייז ןוא ןערעש וצ להָאו רעייז טוג זיא סע ,סיוא-טוייוו ,זיא ָאד
 ,ןעשנואוועג טשינ סרעסעב ןייק ךיז טסָארּפ ,ןעקנירט וצ ןלימ
  ןעלהעפ סיּפע ָאד רימ ןעד ןָאק סָאװ ןוא

 טָאה ,בר םעיינ ן'פיוא ןָאהטעג קילּב ַא טָאה םלוע רעד ןעוו
 ןעשנעמ יד ןעשיווצ גנושימוצ א סיּפע טנָאקרעד ךיז

 ןענַאטשעּב זיא ,חרזמ םוצ ןעמוקעגסיוא זיא סָאװ ,דצ רעד
 ענעטעמַאס עיינ ערעייז .ךעל'מירחוס עגידעּבעל עשירפ ןופ
 918 עג דלָאג טימ ךעל'מירודס יד ,עלָאמש ןעזעוועג ןענעז ןעלטיה



 ,פיובטסאט *+
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 -קעפס ַא וצ טגרָאֿבעג יװ ,עצרוק ךעל'מיתילט יד ןוא טשייל
 זַא ,ןץעלַאצ ןופ גנוניימ רעד ןיא ןעזעוװעג ןענעז יז ,לקַאט
 .גיצניו דלעג ןוא ךט8 ןאהרַאפ זיא טלעװ רעד ףיוא ןעצעל
 רעֿכילטלעװ ַא ןוא הללק ַא ןענעז תורוד עטלַא ןופ םינּבר עטלַא
 טָאה ,ןהעורעד םהיא ןעּבָאה יײז ןעװ ןוא ,תחג ַא זיא רע--בר
 :דנַאװ-חרזמ רעד ףיוא ןעגַארטעגֿפרוד עלעֿכיימש ַא ךיז

 םיאנוש ,ערה-ןיע ןייק ,סעקוועשטיּפ עלַא טימ ,בר ַא ,ּבר ַא--
 ,ןייז-אנקמ זנוא ןעגעמ

 סע ואו ,רעּבָא ןעטניה .ןעזעװעג ייז ןענעז ךילקילג*וזַא
 צלעג עטלַא טימ רוד ןעטלַא ןופ ןעשנעמ יד ןענַאטשעג ןענעז
 ןופ טלַאטשעג סָאד טָאה ,ןעלטיה ענעּבירעגּבָא' טימ ,םיתילט
 זיא, :ייז ייּב טזָאלעגרעּביא רעטיצ םענדָאמ ַא סיּפע בר םעייג
 ךיז ףרַאד הדע'נַא ןעמעװ וצ ,רעד !להקה-שאר ַא !בר ַא סָאד
 ַארַאס ,עלעקטָאּפַאק טצוּפעג ענדָאמ ַארַאס ,העװ ,העװו ?ןעגיוּב
 | *! ןעלֿכימש ץשלַאּפ

 ,טרָא ןייז ןופ קעװַא ןענװַאד ץֿכָאנ זיא ל'בר סָאד ןעוו
 -עגֿכָאנ גיד'הפינח ןעשנעמ-דנַאװ-חרומ עינ יד םהיא ןעּבַאװ
 ןעשנעמ יד .ייז רע ןוא "תּבש-ןעטונ,ַא ּפָאק ן'טימ טלעקַאש
 ןעּבָאה ייז ןוא ןעטימעגסיוא ל'בר סָאד טָאה ןעטניה ןופ רעּבָא
 סױרַא טגידיילעּב ,ןעלקניוו יד ןיא ןעטלַאהעּברעּפ ,טקורעגּבָא ךיז
 ןעגָאיסױרַא ייז טלָאװ ץימע יו ,להוש ןופ

 יירד ןעשיווצ ןעמוקעגניירַא ליבר םעד וצ זיא ןעמ ןעוו
 -רַאּפ עגידלעּפַאק סָאד ןהעזעג ןעמ טָאה ,גָאט עלַא ריפ ןוא
 -ירֲא .רעגערפ-תולאש ענייז ןעשיווצ ןהערדמורַא ךיז לעדניוש
 יײּב ןענַאטשעג ןענעז דנעה יד ןיא ךעלּפעט טימ סענעדוי עמ
  :טגערפעג ןוא ריט רעד

 רעד ןיא ןעסע סָאד טָא ןיא !רהיא טגָאז סָאװ ,יּבר-- |
 } רשֹּכ רעדָא הפרט ילּכ

 -רַאה ַא טימ ןוא גנערטש טדערעג בר רעד טָאה ייז וצ
 עֿכײר ערעדנַא רַאפ .",דייהרעטדנוזעג טהעג, א טימ ןוא ענימ רעט
 - :טשטייטעגסיא ךייו בר רעד טָאה רעגערפ-תולאש



 עהדוד יירד

 .ןעלַאפמוא טשינ ןופרעד זיא זיוה ןייק ,ןעסע געמ ןעמ--
 .  .טשיג סע ט'רסַא הרוּת יד

 סָאד ךיז טָאה תורוּת-ןיד ןוא תולאש עֿכילטע .יד ךָאנ

 ןופ טלָאװ רע יװ ,עפָאס רעד ףיוא ןָאהטעג קעװַא געל א ליבר
 ןוא תורוּת-ןיד ןופ רעטנָאלּפ ןץצנַאג םעד טָא ןרעדײלשסױרַא ּפָאק
 ןעמונעג טָאה ןוא םינָארַאנ רַאפ ןינע'נַא רָאנ זיא סע סָאװ ,תולאש
 טָאה ןוז יד ...ן'סוּבמָאלָאק ָארעדָא ן'קינרעּפָאק ןײרַא דנעה יד ןיא
 עטױר יד םיוק טניישעּב ןוא ןהעגרעטנוא םייּב ןעטלאהעג ךיז
 -עג ןענעז סָאװ ,גרַאװשַאנ ךעלרעלעט יד ןוא ריּב ןופ שַאלּפ
 .ףָאלש ץֿכָאנ תּבש יװ ,גָאט עלַא שיט ס'בר ן'פיוא ןענַאטשי

 ןעגנַאגעג גיהור זיא סרעזייו ענרעּבליז יד טימ רעגייז רעד
 ךיז טָאה סָאװ ,עקװַאקוק ַא העש עדעי וצ ןעפורעגסורַא ןוא |

 טלהעפ סָאװ, :טגָאז רענייא יו ,ּפָאק ס'בר ןעגעג טלעטשעג סיּפע
 "ןדע-ןג ןיא יװ ,ךָאנ רעסעּב ,להקה-שאר ,ָאד ריד ןעד

 ןעמוקנירַא גידנעטש טגעלפ גנולק ןעגיזָאדמעד טָא ייּב

 -רעפ ,טלהעמרעפ ךיק ןופ ,טלַאטשעג ךילקיד ןימ ַא ,ןיצייּבר ידי
 ךָאנ טָאה; :ןעדײרנײרַא ןוא סעװַארטַאּפ-גָאטייּב יד ןופ טסייוו
 ןעקנירטסיױא טשינ רע ליװ !ןעמונעג לױמ םוצ בר רעד סיּפע
 ןוא "?לױמ םוצ ןעמהענ סעסיז סיפע םּתס רעדָא ריּב זָאלג ַא
 -ולש ןעטַאז ַא רעביא יז טזָאל ",ןיינג :טרעפטנע פר רעד זַא

 םעד גידנעטכַארטעּב ,ןוא רעגייז םוצ קילּב א טפַאֿכ ,ץרעק

 ןעפרַאד סָאװ ,תומהּב יװ ,ןעדי עטלהעמרעפ יד טימ קרַאמ
 ןופ סױרַא ,ךיז ייּב סיורג ,יז טהעג ,ןַאמ ןופ ןַאּפש יד ןעגָארט
 | ,ּבוטש

 -שאר רעד ןעמוקנײרַא טגעלפ טייצ רעגיזָאדרעד ןיא בור'ס
 ףיוא ןעצעזקעװַא ךיז ,לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ,לעטדעטש ןופ להקהי
 ט'לבוט'ענ ןוא ןעגעלעג זיא בר רעד רעֿכלעװ ףיוא ,עפָאס רעד
 :טגערפעג ןוא היחמ רעגישַאלפ-נירג רעד ןיא ךיז

 רעד טָאה .טלעו רעד ןיא סיּפע סע טהעג יװ ,יּבר--

 יד ןענעז ! הוק יד ןעטֿכָאשעג ןוא ףלח ןייז ןעפילשעג טחוש
 !ךס ַא תורוּת-ןיד יד ןוא ! רשֹּכ תומהּב יד ןופ סעסינעמ
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 ,שיוּבטסַאפ ,

 ןיא עלעשיפ ׁש "װ ,עפָאפ רעד ףיוא ףרָאװ ןעגיד'היחמ ןימ ַא
 | | | : טגָאז ןוא רעסַאװ

 טנעז רהיא ,עלַאצ 'ר ,ןייז רהיא טלָאז דנוזעג זַא ןוא--
 ,לעטדעטש ןופ סנרפמ ַא וצרעד ןוא םיהלא-ארי ַא תמאּב ךָאד
 -עגפױא םיהלא דסחּב טָאה ,רהיא טשינ זַא ,ןעד רעוװ םורָאװ
 ןוא םיניד ,םישמש ןופ ןעּבעל ַא טֿכָאקעגפױא ןוא רעזייה טיוּב
 ? ןעלטעצ-טָאטע

 -עסרערּפ שולַאצ ןופ תולעמ עסיורג יד ןעגעו גידנעדייר
 ןילַא ךיז וצ ל'בר עטוג סָאד רעּביא לייורעד טהעג ,לעטַאד

 ייווצ יו ,סיוא-ןעהעז סָאװ ,ךעל'האּפ יד ייּב גידנעוהט הטרד ַא ןוא
 : רע טגָאז ,ךעלעקע-ןעסּפעש

 1 ןעדירפוצ טשינ רימ ןופ רהיא טנעז ,עלַאצ 'ר ,ןוא--
 יד טשינ ןעד ךיא ןע'קסּפ ? רוד םעיינ ן'רַאפ טשינ ךיא טסַאּפ
 !ףרַאד ןעמ יװ ןוא ןוצר רעייז טול תורוּת-ןיד

 יד ייּב ןָא ךיז ןעּבױה ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאש עלַאצ זַא ןוא
 -יװקוצוצ ,ןעיירשוצוצ טייהנעדירפוצ ןופ ךעלֿפעלוק יד עדייּב
 | ...ןעלרעדירּב ייּב יו ,ןעשט

 סָאד ןיציּבר עגני יד טרעהרעד ןעטונימ עגיזָאדיד יב
 ,סרעדנוזעּב רהיא טהיצ סע ןעֿפלעװ וצ ,ןַאמגעגני ןופ לוק
 ןופ עזָאּפ רענדָאמ ַא ןיא קעװַא ךיז טצעז ןוא ןיירַא טמוק יז
 יװ ,עדנוצעגנָא רהיא ייב טרעװ םינּפ סָאד .הלּכ רענעקָארשוצ ַא
 ,שיט ן'רעּביא ןעפרָאװעצ ןעגיל דנעה יד ןוא הרזמ ןיא לעמיה ַא
 | ןָאהט וצ סָאװ ייז טימ גידנעסיוו טשינ

 ןיירַא טפרַאװ--,הנושמ טשינ זיא ןיצייּבר יד ךיוא רעּבָא--
 א .עטשטיינקרעפ ןייק טשינ זיא יז ךיוא רעּבָא--,שולַאצ טרָאװ ַא
 רעּביײװ יד .טַאטש ַא טימ ,יורטס ַא טימ ,ערה-ןיע ןייק ,ןיצייּבר
 | .ןעלעווק להוש ןיא

 ןוא ןעדנוצעגנָא רהעמ ךָאנ טרעװ םינּפ סניצ'יּבר רעד -
 דנעה יד ןָאהטוצניהַא ואוו ,גידנעסיוו טשינ ,רעדיװ טלעמַאטש יז
 .ןעגיוא יד טימ

 יָא" ...ָאי ...ָאי ...ןיינ ...ןיינ ...ןיינ ..,ךיא ,ךיא ,ךיא--
 יד גידנעגידנע .ןערעװ וצ טױר יינספיוא ןָא-טּבױה ןוא -



 ;תורוד  יירד

 -יּבר ןוא םירחסמ-טַאטע ייַּב בור'ס ךיז ןעהערד סָאװ ,ןעסעומש
 ,ןיײלַא טּביײלּב ל'בר סָאד ןוא קעװַא שולַאצ טהעג ,טֿכילּפ
 ָאד .טֿכַאנײּב ןָאהטוצ טָאה רע סָאװ ,םעד ןעגעװ גידנעטֿכַארט
 םהיא טמוק לָאמליײט ַא ,החמש ַא ,תירּב ַא ןיא ךיז רע טנָאמרעד
 : ןעטֿכַארטעּב וצ ךיז ליבר סָאד טָאה ָאד ןוא הּפוח א ןויער ן'פיוא
 רעד וצ טהעג ןוא סיוא ךיז רע טצוּפ ,עֿכייר ַא החמש יד זיא

 -עלש-טימ ,ליופ רע טהעג הנותח'רעמירָא'נַא ייב .ךילהערפ הפוח
 ןעמוק סע ןוא טלעטשעג טרעװ הּפוח יד ןעװ .סיפ יד גידנעּפ
 ,ךעלּבײװ ךיז ןעהעז ,םורַא ןוא םורַא ןופ ןעשנעמ ןָא ךיז
 -הַּפח ,ךעלּבײװ םּתס ןוא סעט'רחוס ,ןעטפעשעג ןופ ךעלדיימ
 -עװק ןוא בר ןעגנוי םעיינ םעד ןעטֿכַארטעג ייז .סגירעּבָאהּביל

 - .ןעל

 ,לעגיּפש ַא ,רעילַאװַאק ַא
 רעטלַא רעד ןופ ןעיורפ עמירָא יד ןעהעטש רעּבָא ןעטניה

 -ּפעש ןוא לעגיּפש עגדָאמ סָאד טָא ןעטכַארטעּב סָאװ ,טלעוו
 | : ןעשט

 עשלַאפ ,דייר עשלַאפ ,טלעװ רעזנוא זיא העוו ,העוו--
 לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ,שולַאצ--ןישודקו הּפוח עשלַאפ ,ןעשנואוו
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 .ברַא ,תחַא ברַא ,תחנַא טּבעלרעד רימ ןעּבָאה טָא--
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 .שמש רעד ךיוא

 -עג ָאד ןענעז טלעװ רעטלַא רעד ןופ םישמש יד ךיוא
 ַא ןופ ל'שמש ַא ןערָאװעג זיא ןעמונעגוצ ,ןעסיוטשעגּבָא ןערָאװ;-

 -עג תועּבטמ יד ןופ ןוּבשח ץטיול טָאה סָאװ ,טדָאטש רעסיורג
 לשמש סָאד ןיא בוט-םוי ,תּבש .ןענ'הפנח וצ ןעמעוו טסואוו
 ,םיּתּבה-ילעּב יד ןענוַאד םוצ ןעפור וצ ךַאװ רעד ךיוא ןענַאטשעג
 ,עֿפילטלעװ ,עֿכײר ,עגנויי

 ןעדייר דיגמ רעד ,ןעגניז טפרַאדעג טָאה ןזח רעד ןעוו
 סָאװ ,לישמש עגנוי סָאד טָאה ,השרד ַא ןעטלַאה בר רעד רעדָא !

 ףױרַא ,רענלעק ןעטלהָאצעּב ַא ןיא טנהָאמרעד רהעמ טָאה
 סױרַא ןענעז דנעה ענייז רעטנוא ןופ ןוא ,המיּב רעד ףיוא -

 טשינ ןיש רעּבָא ,םלוע םעד ןעגייווש-ליטש ןעֿכַאמ וצ ּפעלק
 .ֿפרָאפסטָאג טימ ןעגנולקעג ןעּבָאה סָאװ ,ּפעלק עגיצרַאה ענעי

 .ֿבײל ּפעלק ,תוליפּת ןערעה ןוא ןענװַאד םוצ הנוּכ ןוא טייקגיט
 :דלעג ןופ ּפעלק עגיניזטֿכײל ןיא טנהָאמרעד ןעּבָאה סָאװ ,עט
 ץגנוי סָאד ןוא ,ןעמוקנעמַאװצ עטסוּפ ןופ ,טפעשעג ןופ ,תופיסא

 .=יװ ןוא ןעמעװ ןוּפ ,םעד טול להוש יד טנידעּב טָאה ל'שמשס 224



 ,תורוד : יירד

 רעװ ןוא טיײּברַא ןייז רַאפ טלהָצצעּב ןעמוקעּב טָאה רע ליפ

 סָאד ןעטלַאהעגסוא טָאה סָאװ ,ףױרשטּפױה יד ןעזעוועג זיא
 -ַאדעסדערּפ שולַאצ-טלעװ רעיינ רעד ןופ "ןייז-ילּכ, עגילייה

 !לעט
 ײז טסייה רע .תּבש-ברע ןעדניצ ט5ֿיל טסייה עלַאצ -

 . =שדחמ ,ןעֿכַאמ-הלדבה .,ןעֿכַאמ-שודק ,ןעשעלסיוא סטֿכַאנוצ-סטעּפש

 --באּב-העשּת ןיא ןרעיורט ,הרֹוּת-תחמש ן'רוּכש ,הנבל יד ןייז

 זיא תיּבה-לעּב םעד רַאפ טָא ןוא !לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ץלַא

 -עג עלעּפעק ןוא ךעלסיפ יד טימ ןענַאטשעג ל'שמש עיינ סָאד
 | | ,ןעגיוּב

 ןיז-ילּכ-להוש סָאד ןעוו ,םיארונ-םימי יד רַאּפ בור'ס

 סָאד ןעמ טָאה ,תוליפּת יד וצ ןענידעּב רַאפ טניולעּב טוג טרעוו

 ןעפילמורַא ןהעזעג סיפ יד ייּב ל'תרשמ ַא יװ ,ל'שמש עגנוי

 -ַאדעג טָאה שולַאצ ואװ ,סרעדנעטש יד ןוא ןעשיט יד םורַא
 | | ,טנעוו

 ואוו ,דנַאװ-חרזמ רעד וצ ןעמוקוצ רע טגעלפ--.,עלַאצ 'ר--

 רעד ןוא תילט ץטימ לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ןעסעזעג זיא סע

 ןופ רעטעלּב יד טרעטעלּבעג גיניזטֿכײל ןוא הרטע רענעדלָאג
 .ןיא ךייא טזָאלּב דניו ַא רעדָא סייה ךייא זיא--,רוזחמ םעיינ
 טפרַאד רהיא .,ןוצר רעייא טול ץלַא ןיא טונימ ןייא טימ ? םיִנּש
 רהיא ,עלַאצ 'ר ,טהעטשרעפ רהיא .,ןעֿכַאמ רעווש טשינ ךייא

 רעזייה ,טכַאמעג תוסנרּפ ,תורוד עצגַאג טלעטשעגפיוא ָאד טָאה

 .עלַאצ 'ר ,רהָאי טוגַא טָאה ,טיוּבעג ןעלהוש ןוא
 ןופ לעקישטפול סָאד לשמש סָאד טָאה ןיע-ףרהּכ ןוא

 ל'מינּפ סעשולַאצ ףיוא לעטדניװ שירפ ַא ןיא טנעפעעג רעטסנעפ

 -עֹּב ,טֿכַארט ןוא יירפ ּבָא-טמעטָא שולַאצ ןעֿכלעװ ןופ ,טזָאלעג:
 סָאװ ,טֿכַארּפ ארַאס ,טייקנעש ַארַאס, ; עגימורַא סָאד גידנעקוק
 -עג ,ענעלַאפעגנייא ,עטלַא 1 ןעזעוועג .דנעװ יד רעהירפ ןענעז
 !ןעזעװעג םינבר יד רעהירפ ןענעז סָאװ ,ענכירּפ ךיז טיש
 !םינוח יד ןוא ,טייל ענעגיוּבעג ,עטלַא ,ןעסטֿפינעגיױט ,םינלטּב

 טנה .ןעגניז וצ ןעמיטש ןהָא תוליפּת-ילעּב ,טגָאזעג-סנייטשמ
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 ; טאסמבוים, 
 יי

 טמוק יצ ןוא !טלעװ ןייד טיינעּב ,רעטָאפ-טָאג ,טשינ ךיא
 ןעוו ,טייצ רעד ןיא בור'ס *!ןעּבעל עגיּבייא סָאד טשינ רימ
 ,טלעװ רעיײנ רעד ןופ ןעשנעמ יד טנידעּב ל'ׂשמש עיינ סָאד
 טפיול רע רעדָא ייּברַאפ רע טפיול ,דנַאװ-חרזמ רעד ייּב טציז סָאװ

 .ןעגױּבעגניא עיטָאמ טציז סע ואװ ,ריט רעד ייּב טרָא םעד וצ

 טייצ ןופ ,םורַא ָאד ןעשנעמ יד ןופ ןעסעגרעפ ,ּבָארַא ּפָאק ן'טימ

 . ואוו ,דנַאװ-חרומ רעד וצ טרָאד קילּב ַא רָאנ רע טּפַאכ טייצ וצ
 -רעטשוצ ַא !םינּפ סָאד זיא רעוו .םינּפ דמערפ א סיפע טציז סע

 -עג א סיּפע םּתס רעדָא !טלעװ רעטוג רעטלַא ןייז ןופ רעט

 -רעניא ןייז ןופ רָאּפ םענעדלָאג םעד ןעסיירוצוצ חילש רעמייה
 ?ןעּבעל טוג ךיל

 טרעמיק סע סָאד ,טנהעװעגוצ יזַא ןיוש זיא רע רעּבָא

 ,דנַאװ רעד ייּב טרָאד ,רענעי זיא סע רע ,טשינ ןיוש םהיא
 רַאפ זַא ,לשמש סָאד ךיז טנהָאמרעד ,גידנעהעגֿכרוד

 ,שנעמ א ןצּבק רעטלַאנַא רָאנ ,תיּבה-לעּבַא ךיוא טציז םהיא
 טדיימ םהיא .ןעלהָאצעּב טשינרָאג רַאפ לָאמנייק םהיא טעװ סָאװ

 וצ ,ןָאהט וצ סיּפע םהיא טעּב רע ןעװ ןוא ,שמש רעד סיוא

 רעדָא ןערהעקסיוא רעדָא םהיא ןעּבענ רעטסנעפ סָאד ןענעפע

 ץפיוא ךיוה טגָאז ןוא ץעלַאצ וצ ל'שמש סָאד טמוק ,ןעגנַאלרעד

 יי :לוק
 -'נַא טציז סע ואװ ,ןיהַא טרָאד טקוק רהיא ,עלַאצ 'ר--

 טקנומ ,ךיז ןענידעּב ןעסייהעג ךיוא ךימ טָאה רע !ןצּבק רעטלַא
 סָאד ןייר םהיא ןעֿכַאמ ,רעטסנעפ סָאד םהיא ןענעפע ,רהיא יו
 ,ךייא סע טלעפעג יװ !עלַאצ 'ר ,ךייא סע טלעפעג יװ .טרָא/
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 ? תיבה-לעּב

 רעד רעּביא סיוא יז טֿכערּב רעטֿפעלעג גיד'הפינח א ןוא

 ,להוש רעצנַאג |

  ר044/ { 52 { טא



 .רוד ןעגנוי םעד ןוֿפ ןעּביױלג סָאד

 להוש רעינ רעד ןיא ןָאהטעג קילּב ַא טָאה ןעמ ןעוו
 ןיא בור'ס ,םירוחּב ענעסקַאוורעד ןוא רעדניק ,רוד ןעגנוי ןיפיוא

 -ּבױהנָא ןופ גָאט ַא ְרעדָא גנוּבעגרעפדניז ןופ ,טעּבעג ןופ גָאטַא -
 םעיינ ןוא רוד ןעשיטָאמ 'ר ןעטלַא ןעשיווצ ךיז טָאה ,רהָאי
 ,דיישרעטנואינַא טל היפענ

 -װַאד עגנוי יד ןענעז טלעװ רעגילָאמַא רעד ןיא ,טרָאד
 יד טימ ךיילג הליפת רעד ןופ טַײצ יד ןענַאטשעגסױא רענ
 טימ ךיילג ןהעטש סָאד ןוא הרשע-הנומש ּבױהנָא רעד .עטלַא
 טֿכַאמעג ןערָאװעג זיא םלוע ארוּב ץ'רַאפ טקירדעגוצ סיּפ יד
 ןעמיטש יד ןוא גנַאלרעפ ןעֿכילרעניא ןעליטש ַא טימ ,הנוּכ טימ
 -וצ עגנוי טימ עטלַא--טשימעגסיוא ךיז ןעּבָאה הליפּת רעד ןופ
 ןעמָאנ םעד טּבױלעג .ןעגָאה עגירעדינ ,ערעֿכעה תולוק ,ןעמַאז
 ןעשיווצ ךיז טָאה רוד םעיינ םייּב רעּבָא ָאד ,םלוע ארוּב ןופ
 ענעּבילגרעפ ךָאנ ,עטלַא יד .גנושימוצ ַא טרעהעג ןעמיטש יד
 ןעלָאז תולוק ערעייז טגנערטשעגנָא--ןעגנוזעג ,ןעטעּבעג  ןעּבָאה
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 ,סיוּבטסאפ א

 -ורּב א סיּפע טרעהעג ןעמ טָאה ,רענװַאד עגנוי יד ןופ רעגַאל
 ...לקַאטקעּפס ַא רַאפ יװ ,ךיז רַאפ יו ,ױזַא טַאלג יירעמ

 טָאה הליפת רעד ןופ ןעלייט ערעֿפַאװש יד ןיא בור'ס
 יד, .להוש רעיײנ רעד ןופ טקורעגסױרַא רוד רעגנוי רעד ךיז
 ,סיפ יד ףױא ןהעטש וצ ךַאװש וצ ןעגעז תורוד עגיטנייה
 -לַאהעּברעפ יד ןיא ןײרַא זיא ןעמ ןוא ",טשינ סע טסייה טָאג |

 ןוא רעצרעה יד טנהעלעגרעטנוא טָאה ןעמ ןוא ןעּבוטש ענעט
 ;טלעֿכײמשעגרעטנוא לעסיּב ַא טָאה ןעמ

 ןעיירש !ץרַאה סָאד ןעסייר !גָאט ןעצנַאג ַא ןענוַאד--
 ןעמ יו ,ױזַא טנייה ןעד ןעמ טּבױלג !לעמיה םוצ ליומ ן'טימ

 -עג ןעשנעמ לָאמַא ךָאנ ןענעז וצ ןוא !טּבױלגעג לָאמַא טָאה
 ?טנייה ןענעז ייז יװ ,ןעוו

 ךיז ןעמ טָאה ,ןעּבױלג-טשינ ןוא ןעּבױלג ןעגעװ גידנעדייר
 ,םעד ןיא טּפיױהרעּביא ,םיחוּכו ענדָאמ ןיא ןעגיוצרעפ לייוורעד
 א רעטנוא ןופ הרוּת ַא יקַאט ןעזעוועג זיא יניסמ הרוּת יד יצ
 ןוא טפַארק ס'השמ ןעזעװעג זיא סָאד יצ ןוא גרַאּב ןעֿכילטעג
 גרַאּב ַאזַא ןעפַאשעּב ןפוא ןעֿכילצעזעג ץפיוא טָאה רוטַאנ יד יצ
 | | ,הֹרֹוּת ַאזַא טימ

 םעד ןעמונעגוצ ענדָאמ ױזַא סיּפע ןעּבָאה םיחוּכו עגיזָאדיד
 -עג ,ןעּבעל גנַאל ַא ןוא רהָאי-טוג ןעטעּבעגסױא'נַא ןיא קנַאדעג
 -עגקירוצ ןעּבָאה טייל עגנוי יד ןעװ סָאד ,טָאג ןופ ןעּבעג
 עטסגיטֿכיװ ערעייז ייז ןעּבָאה ,להוש רעינ רעד ןיא טרהעק
 ןוא טנעװַאדעג ןוא ןעטימרעפ ,טֿכַאלרעּפ ,ןעגיוּברעפ תוליפּת
 ןעטעּב ערעדנַא ,ןענװַאד ערעדנַא לייוו ,ייז ןעּבָאה ןעטעּבעג
 ןוא .אילמּפ רערעֿפעה רעד ןיא תוליפּת ערעייז ןעקיש ערעדנַא

 .ךַאז עגדָאמ א וצ ןעמוקעג סע ,זיא בור'ס
 .חליפּת עֿכילשנעמ יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,לָאמַא ,טֿכַאנרַאֿפ

 -רַאד ןרעיוט יד ןוא לעמיה םוצ ןערעוו ןעגָארטעגקעװַא ףרַאד
 -עג ןעמ טָאה ,ןערעװ ןעסָאלשעג רהָצי ץנַאג ַא ףיוא ןיוש ןעפ
 להוש סעיטָאמ 'ר רעטלַא רעד ןופ ענעּבילכעגרעּביא יד ןהעז

 ןעּבױלג ןוא ךיז ןעטעּב ,ןעיירש ,לעמיה םוצ דנעה יד ןעּבױה

 רעד ןיא ןעּבָאה ערעגנוי יד ,ערעדנַא יד .ףליה רעסיורג ַא ןיא 4



 תורוד יירד

 ;יײז ןעּבָאה טֿכַארטעג רָאנ ,טלעקָאשעגטימ ךיז ליטש
 . ןעיירש סָאװ ?לעמיה םוצ ךיז ייז ןעסייר סָאװ !םינָארַאנ-

 יז ןעגָארט ןעמעװ וצ ןוא רעװ ,ךיז ייז ןעפרַאװ סָאװ ? ייז

 לָאמַא ןעזעוועג !םינָארַאנ !ןערעה ייז טעװ רעו ?טעּבעג ,רעייז

 ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה סָאװ ,שנעמ ןייא טלעוו רעד ףייא

 ,ןעטָאּבעג ןהעצ יד ,ייז טגנערּבעג ,ןעטָאּבעג ןהעצ ךָאנ לעמיה

 ,טצנועגטרָאפ ייז ןערעװ תורוד .תורוד טיהעגּבָא יז ןערעוו

 -טע ןענַאטשעג ןענעז רוד ַאזַא רַאפ ןוא להוש ַאזַא רַאפ ןוא

 סָאװ  ,גידנעסיוו-טשינ ,ענעּבילּבעגרעּביא ,עטלַא ןעשנעמ ץֿכיל

 ,ןהעג וצ ןיהואוו ןוא ןָאהט וצ
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 ,טסּברעה רענעי
 ןטננננעגס עטס אט בנעט יע

 עיינ יד .הירפ ץנַאג טלעטשענ ךיז טָאה טכּברעה רעד
 -עג ןעּבָאה סָאװ ,רעטרע עלַא יד ןוא שרדמה-תיּב סָאד ,להוש
 ךָאנ דלַאּב הירפ ןענעז ,ןענװַאד םוצ םיארונ-םימי יד ןיא טניד
 ןהעטש ןוא ןערָאװעג ןעסָאלשעג געט-תוּכוס-ךָאנ עטשרע יד ןיא
 יד סָאװ ,תוליפּת יד יװ טקנוּפ ,עמַאזנייא עטלַאק ןעּבילּבעג
 "נא סיּפע רָאנ ןעוועג ןענעז ,טָאג וצ טקישעג ןעּבָאה רעגװַאד
 ,ארוּב םעד ןערַאנוצּבָא עידעמָאק לעקיטש ַא ,טייצ ַא ףיוא ןינע

 יד ןיא ךיז טָאה בושי םעינ םעד ףױא ,טרָאד םורָאװ
 ,ןוגינ רעגיצרַאה רעגגַאל ַא סיּפע ןעגיוצעג טֿפענ-תוּכוס-ךָאנ עגנַאל
 רהָאי-טוג ַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ךעל'מירוחּב ןופ רמז רענעסירוצ ַא
 הסנרּפ עטוג ַא ןעפָאה סָאװ ,ךעלטיילעגנוי ןופ ,ןעטעּבעגסױא
 יד ןעד ,עזעװעג גיטיונ טשינ רַעֹּבָא סע זיא ָאד .ןעבָאה וצ
 ןעמ סָאװ ,ךַאז א ,רחסמ-ןָאזעט א ןעזעוועג ייז ייּב ןענעז תוליפּת
 -עג םישרדמ-יּתב יד ,ייז ןענעז םורעד ןוא .ןעגנירּפשרעּביא זומ
 -וַאד זעטגיטעּפשרעפ ןייק ןופ סופ ןייק ןוא .ענעסָאלשעג ןעזעוו

 .ןהעזעג טשינ טרָאד ןעמ טָאה רענ 6



 ,תורוד ירד

 ךעלרעייפ עניילק ןענעז ןעטכַאנרעפ עלעקנוט יד ןיא

 -עג ןוא שרדמה-תיב ןוא ?הוש רעד ןיא ןערַאװעג .ןעדנוצעגנָא

 ,ןעלַאפ עלעיינש ענּבָארד ַא ןהעזעג ןעמ טָאה רעטסנעפ יד ןעג

 -נַאגרעפ ענדָאמ ןוא רעסַאװ ןיא ןעגנַאגוצ דלַאּב זיא סע סָאװ

 ' .סיפ יד ןיא ןעג

 ,סױרַא טשינ גָאט ןעצנַאגַא ּבוטש ןופ טגעלפ ַאטירַאמ

 ץנַאלג ןעטלַאק םעד טֿכַארטעּב ןוא רעטסנעפ ןיא ןעסעזעג רָאנ

 רָאנ .ןעזיּפש-טינגַאמ ןוא ךעלּפמעל עשירטקעלע ,רעֿכעד יד ןופ-

 רעד וצ ךעלגיטש יד ןופ טזָאלעגּבָארַא ךיז יז טָאה וצ-טֿכַאנרַאפ-

 רעד ןיא ,טרָאד .טסָאּפ רעד וצ ןעגנַאגעג ןוא ריט רענדַארַאּפ

 יד ןופ ףירּבַא טגנַאלרעד קינװָאנישט רעד רהיא טָאה טסָאמי

 - ",טשינרָאג, :ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג לעקָאש ַא רעדָא סעקינזיצקא

 רעגייטש עסַאנ יד גידנעטֿכַארטעּב ,םייהַא קירוצ יז טהעג

 להוש רעד ןופ רעטסנעפ עטסוּפ יד ןעגעג ךעלעיינש יד ןוא:

 -יק עכיײװ ,עסייװ יד ןיא ןײרַא-טלַאפ ןוא שרדמה-תיּב ןוא

 סָאװ ,סעקינזיצקַא יד ןופ סעיפַארגָאטַאפ יד טֿפַארטעּב ,סנעשי

 .רהיא ןעגנילק ןוא גידעּבעל יװ ,דנעװ יד ןופ ּבָארַא-ןעּבעװש

 -ַאצ זיוה עצנַאג סָאד יו ,טפַאהלעּבעג ןוא שירענגיל ױזַא סיּפעי

 רעטיר רעד ןעגעג ּפָאק םעד סא טהערד יז רעדָא ,סעשולי

 ,ןעיורפ יד טרָאד טהעז ןוא ריט רענעּפָא-ּבלַאה ,רעד ןופ ןייש

 ןוא ןענהפנח ,ןעֿכַאל ,תואולה ןעֿכַאמ ן'שולַאצ וצ ןעמוק סָאװ

 ( ,ןירַא ןעגיוא יד ןיא ץשולַאצ ךעלד'נח ןעפרַאװ:

 "עג רהיא ףױא ךיז טגעל גנורענירע עלעקנוט ַא סיּפע

 רעּבײװ יירד יד ןופ טלַאטשעג סָאד סױרַא טּפַאֿכ ןוא טימ:

 -היא רַאפ יז ןעצנַאט עטגידיילעּב ,עֿכילקנערק ענדָאמ ,סעשולַאצ

 :ןעשטּפעש ןוא רעגניפ יד טימ ןעזייוו ,ןעגיוא ער

 טוג טשינ יװ ןוא זיא זנוא טֿכעלש יװ ,ַאטירַאמ ,ךַא--

 -ָאװ ,קילגנוא רעזנוא ךיד טרַאװרע ףוט-לּכ-ףוס ןעד ,זיא ריד

 -עג ןוא ןעגעלעג ןעטעּב יד ףױא ןענעז וד יװ ,ךיוא רימ םור

 ןענ'הפנח יז יװ ,רעּבײװ עדמערפ טימ טציז שולַאצ יװ ,טקוק

 | !הפינח עטפַאה ,עקע ע'סואמ ַארַאס ,םהיא

 427 ןופ ןשולַאצ יז טהעזרעד ,ךיז ןעהעגוצ טסעג יד ןעוו
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 א סיּפע יװ ,ןעגעקטנַא ןהעג דנעה 'ד ןיא טֿכיל א טימ ןעטייוו
 ןופ ןעלהעצרעד םהיא ליװ יז ,ןּברק ןייז טֿכוז סָאװ ,רעדרעמ

 הע .סמערָא ענייז ןיא ןעפרַאװ ךיז גיד'ארומ ןוא קערש רהיא

 :טעשטּפעש ןוא לעֿכײמש ןעגיטפיג ַא טימ וצ רעּבָא טמוק

 ןיא טסנייו ןוא טסגיל וד ! ןיינ - ,א ? ַאטירַאמ ,טסּפָאלש--
 טסהעז וד .תומולח עטלעלש רדסּכ וטסָאה אמּתסמ .,ןירַא ןעשיק

 רעּבייוו ךס ַא ןַאהרַאפ ןזיא הנותח רעד ףיוא ,הנותח ַא אמּתסמ

 רעטנַאגעלע'נַא ,ןױשרעּפסנַאמ ַא טצנַאט רעּביײװ יד ןעשיווצ ןוא
 ? ןיױשרעּפסַאמ רעקנילפ

 קעװַא-טהערד רעדָא ,ןעגיוא יד ןעסָאלשרעּפ טלַאה ַאטירַאמ

 ןירַא רהיא טדער שולַאצ ןוא ןעדיימוצסיוא םהיא ּפָאק םעד

 : ןעגיוא יד ןיא גיטפיג

 ןהעצ .ןענייו וצ סָאװ ,טסָאה וד ,ַאטירַאמ ,ןייוו ,ןייוו--

 -עּב ךיא לעװ עטפלע יד ןוא טשוקעג טציא ךיא ּבָאה רעּביײװ
 עטפלע סָאד ןוא ןעמונעגוצ ךיא ּבָאה סנעגעמרעפ ןהעצ ,ןעּבָארג
 ןעמוק דנעה יד ןיא רימ וצ טעװ

 טֿכיל סָאד סיוא-טשעל ,םינֿפ רהיא רַאפ סיוא-טייּפש רע
 ,דנַאװ רעד וצ םינּפ ץטימ ןיירַא-טלַאפ ןוא

 סיּפע ןיא ךיז טנהָאמרעד ןוא ןעגיוא יד טנעפע ַאטירַאמ

 ןייא ,ןעיורפ ןהעצ .הנותח ַא ףיוא ,סדמערפ ַא ,םינּפ גידיארומ ַא

 .ןעיורפ ןהעצ ,ןיושרעּפסנַאמ ןייא ,ןיושרעּפסנַאמ



 .געט עסייוו יד ןיא

 "עב זיא דרע יד .געט ענדונ עגנַאל ךיז ןעהיצ סע ןוא

 .=גיא טָאה סָאװ ,שוּבלמ רעּבױז סייוו ַא יוװ ,יינש טימ טקעד

 ָאד .טקעדרעפ ןעּבעל גנוי א ןופ רעּפרעק ַא גידנעטש ףיוא .לָאמ

 טימ טקעלפעּב יינש רעסייוו רעד זיא לעטדעטש םורַא טנהָאנ

 יא ןעּבעל עסייוו סָאד ןוא טירט עשיטגיה ןֹופ םינמס עלעג

 רעּבָא סָאװ .ןעקעלפ-דנַאש ןוא רעּבירג ןופ ןערָאװעג עילַאק

 --יוז ץלַא ןוא טֿכיל סָאד זיא רענייר ץלַא ,לעטדעטש ןוכ רעטייוו

 ,םורַא ןעּבעל ענייר סָאד רערעּב

 גיטסַאה ַאטירַאמ ךיז טּפַאֿכ סנעגרָאמהירפ יד ןיא ןוא

 .רָאנ ןוא ָאטשינ ּבוטש ןיא ןיוש זיא שולַאצ ,ףָאלש ןופ ףיוא

 ייװצ יד ,סעשולַאצ רעגעלעג םענעפרָאװעצ ןופ קעלפ רעדי

 א סיפע ןעגעל רעגעלעג םייּב לעפ-רעגיט רעד ןוא ךעלפָאטנַאּפ

 .טימעג רהיא ףיוא ןעטָאש ןערעווש

 ַאטירַאמ טזָאלרעפ געט עסייוו עליטש יד טא ןיא בור'ס

 ןערהיפ סָאװ ,סעקשזעטס יד ךרוד ךיז טעװעריק ,ּבוטש רהיא

 ךרוד ואוו ,ןעטייו ןופ טונימ ַא ךיז טלעטש ,זיוה סנעטַאט ּםוצ

 טקוק ןוא עטַאט רעד טציז לרעטסנעפ ןעטיינשעּב םעניילק םעד
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 עמַאמ יד ןוא ,םירפס עּבלעג יד ןיא ןעגיוא עטנייוורעפ טימ
 טלעטש ךָאנרעד .רהיא טסיירט עיסָאס ןוא טגרָאזרעּפ טציז
 ןיא קירּבַאפ-ןעפנָארּב עֿכילרעזייק עסיורג יד ןעטֿפַארטעּב ךיז יז
 -ניא טשיױר ןוא יז טהעטש טייוו ,טייוו .לעמיה ןעיורג ןעפיט
 טרעה טייצ וצ טייצ ןופ .ןיירַא טפול רעליטש רעד ןיא גינעט
 .טרָאד ןופ ןעהָארק ןופ ןעקַא-ק ַא ןוא דנוהַא ןופ ןעליּב ַא ךיז

 יו ,גנוגעוועּב ןייק ,ןעּבעל ןייק .םוא ךיז טקוק ַאטירַאמ
 ןיא ןעּפַאלק ןָא-טּבױה סע .,רעיורט רעסייוו רעגיּביײא'נַא סיּפע
 רעװ ,ןײלַא ךיז ףיוא תונמחר טימ ץרַאה סָאד ןענייוו ןוא חומ
 ףהיא ןיא רעװ !רעהַא יז טמוק ןענַאװ ןופ ?ַאטירַאמ ָאד זיא

 ;ןרעױמ יד טָא ןענעז ןענַאװ ןופ ,רעװ זלעטַאדעסדערּפ שולַאצ
 ,ןעיורפ יד טָא !םישמש ןוא םינזח יד טָא ?להוש עיינ יד טָא
 { ץשולַאצ ֹוצ טֿכַאנייּב טעּפש ןעמוק סָאװ

 -ײװ רעד ןיא קעװַא יז טהעג לעֿכילעמַאּפ ,לעֿכילעמַאּ
 -רעטניוו רעד ןעלהיפ ןָא ךיז טּבױה סע ואוו ,ןײרַא טלעװ רעסי
 סױרַא-טמהענ ,םיוּבַא ןיא ןָא ךיז יז טנהעל ָאד ,דלַאװ רעגיד
 :טנעייל ןוא סעקינזיצקַא יד ןופ ףירב יד

 סָאװ ,טלעװ רעד ףיױא טוג ָאד ןעּבעל רימ ,ַאטירַאמ,
 *? ךנוזעג רהיא טנעז .יצ ,אטירַאמ ,רהיא טֿכַאמ

 ךיז יז טנהָאמרעד ,רעטרעװ יד ךרוד טנעייל יז תעשּב
 -קַא יד טימ ויא יז ןעכלעװ ןיא ,דלַאװ ןעטדנוזעג םעד ןיא
 ןעטַאט ַא ,ןעסָאשעג לעגיופ ,ןעגנַאגעג דגַאי םעד ףיוא סעקינזיצ
 ןימ א סיּפע .עיירפ עדייּב ,עגידלושנוא עדייּב ,ןעמַאמ ַא טימ
 -ַאמ ןיא ןָא-טגנילק דלַאװ םוצ ,דגַאי וצ טפַאשקנעּב עגידרעמוז
 -קַא יד ,סעקינזצקַא יד ןעמוק טציא ןעלָאז סע ,ךַא, : ןַאטיר
 *! ןעמוק ןעלָאז סעקינזיצ

 ףירּב יד גידנעקוקכרוד ,ןהעטש  ַאטירַאמ טביילּב רעדיוו
 יד ןופ ןעשיור סָאד ןעטייו ןופ ךיז טרעהרעד רעדיוו ןוא
 סיּפע ףיוא טקעװ ןוא ןײרַא טפול רעליטש רעד ןיא ןענישַאמ
 ןופ ןערהָאי-יינש עשידניק עטרַאצ ענעי וצ טפַאשקנעּב ןימ ַא
 *ו ןענַאװ ןופ !ָאד יז זיא רעוא :רעטסנעפ סנעטַאט ן'רעטנוא

 6 0 1 2 שר 2 } :



 .ןעּבעל סָאד

 . קירוצ סעקינזיצקַא יד ןענעז ןיײרַא רעטניוו ןיא טעּפש
 . סָאװ ,קעז ןוא קעּפ טימ ,ענעסעגעגסיוא ,יולרוא ןופ ןעמוקעג

 רעד ןופ ןעטייקסיז ןוא סינ ,שיפ עדליוו ןופ ןענַאטשעּב ןענעז

 | *.עקלָאי,
 ץשולַאצ ייב .קעז ןוא קעפ ערעווש יד גײדנעגעלּבָארַא

 יד ןעּבָאה ,לעדיימטסניד עיינ סָאד גידנעּפיינק ןוא ּבוטש ןיא

 :טגָאזעג ןוא עציילּפ ןיא ן'שולַאצ ןָאהטעג ּפַאלק א טסעג

 רימ ןעלעוװ "עקלָאי, יד .לעטדנעװָא'נַא ריד ןעֿכַאמ רימ--

 !ןעיורפ יד סיּפע ןענעז ואוו ןוא ,ןעלָאהרעדיװ ָאד

 .ןעמונעגֿכרוד .רדח רהיא ןופ ןעזיוועּב ךיז טָאה ַאטירַאמ

 טײצ רעד ןיא סעקינזיצקַא יד ןופ ןעגנורענירע .עלעקנוט טימ

 ,'שולַאצ ןופ טרעטיּברעפ ןוא זגורּב ,ָאד ןייז טשינ רעייז ןופ

 ןוא ןעגידרעּבטױר םעד דנעה יד טגנַאלרעד ךַאװש יז טָאה

 ג:טעשטּפעשע
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 טצעזעּב ףיט ךיז טָאה רע ,רעטניוו רעד ,רעטניוו רעד--
 ?טנַאק רעייא ןיא סיּפע ךיז טרעה סָאװ ,ןעטנַאק ערעזנוא ןיא

 סעקינזיצקַא יד ןעּבָאה--,הנותח ַא ףיוא יוװ ,ךילהערפ--
 --,ןַאטירַאמ וצ םיטש ןייא טימ עלַא טדערעגסיורא רעטנומ
 3 סַאלּב יױזַא רהיא טנעז ,אנועײװטַאמ ַאטירַאמ ,סָאװרַאפ רעּבָא

 -ַאצ ףיוא ןעפרָאװעג קילּב ןעגיטייז ַא סיּפע טָאה ַאטירַאמ
 ןוא ,ןירעד גידלוש זיא סע רעװ ,טימרכד ןעגָאז וצ יו ,ן'שול
 :טגָאזעג שולַאצ טָאה ,דלוש ןייז ןעשַאװעצּבָא םוא

 עטיוט ןופ ּבָאה ךיא סָאװרַאפ ,טסירדרעפ יורפ רעד--
 ןרעיומ ענעש--תוברוח עטלַא ןופ ןוא טֿכַאמעג שנעמ ַא רענייּב
 יז לָאז ,דניה עטלַא יד ןופ טוט ן'פיוא ךָאג טגָאלק יז .טיוּבעג

 ' .ןעגָאלק
 טלָאװעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,הדועס יד זַא ,גידנעּבָאה-ארומ

 -וצ סעקינויצקַא יד ןעּבָאה ,ןערעװ טרעטשעג טשינ לָאז ,ןעֿכַאמ
 -עגעגוצ ןוא ןַאטירַאמ ןעגעג דייר סעשולַאצ טֿכַאמענ טשינ
 ; ןעּב

 ןוא ןעטיײצלָאמ עטוג ערעזנוא ,אטירַאמ ,טגרָאזעג טשינ--
 רצ ןעזָאלצ טשינ ןוא ןעטעּברעּביא ןיוש ךייא ןעלעװ רעדיל
 ! ַאטירַאמ ,ךילהערפ טנעז .רעיורט ןייק

 -וקעגרָאפ לעטדנעװָא סָאד ןיא טֿכַאנ רענעגייא רעד ןיא
 רעד ,סעקינויצקַא יירד יד :טסעג עגידרעהירפ עלַא טימ ןעמ
 -ירפ יד טימ ןערָאטקעריד יד ןוא עמַאד עטיור יד ,סוירַאטָאנ
 -ישרעפ טימ עלעמיוּב א טנערבעג טָאה שיט ן'פיוא .סענָאדַאמ
 -עג ןוא ןעסעגעג ןעּבָאה סעקיניצקַא יד ןוא ןרעייפ ץנעד
 .ןע גנוז

 וצ טסָאה וד) סָאװ ,עלַאצ ,טשינ ךיד העטשרעפ ןיא--
 טגידייטרעפ קינזיצקַא רעגידרעּבטױר רעד טָאה--,לעּביײװ ןייד

 --,ךיז ןופ טנהָאנ ןעטלַאה ןענָאק וצ רהיא ידּכ .,ן'ַאטירַאמ . טציא
 סע .רעסַאלּב דנעטיידעּב יז זיא ,קעװַא ןענעז רימ טניז ןופ
 ,ץרַאה סָאד הע טוהט

 .:טהערדעג .ךילדנעטשרעפ טשינ טָאה רוחּב רעמורפ רעד =



 תורוד יירד = .

 ,עג ןעפרואוורָאפ טָאה לקָאניּב ץטימ קינזיצקַא רעד ,ּפָאק ן'טימ

 ןייז ןעגעג טײקטקערָאק-גונעג טשינ ןייז ףיוא ן'שולַאצ טֿכַאמעג:

 : | יי . ,יורפ:

 . -גירט ןוא ןעסע עֿכילהערפ סָאד ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע |

 .ןוא רעשעלפ .ףיוא ןעגנילק ,סערַאטיג ףיוא ;עליּפש סָאד ,ןעק

 טסעג יד סָאװ ,םעד ּבילוצ סרעדנוזעּב ,ןעלּבמיצ ףיוא ןעקיוּפ

 טימ טרעקַאלפוצ ךיז טָאה סע ,ןעזעועג טשינ טייצ ַאזַא ןענעז

 סעקיניצקַא יד סָאװ ",עלעמיױוּב, סָאד ןערילָאק ענעדישרעפ

 -עג ןוא טקוקעג ןעּבָאה עלַא ןוא ךיז טימ טגנערּבעג ןעּבָאה

 | | ,תחנ ןעּבילק:

 -עּב ןעסעזעג זיא סענָאדַאמירּפ-ןעיורפ ענייז טימ שולַאצ

 יד ןוא ןערָאטקעריד יד ,עמַאד רעטיור רעד טימ ןיליא ,רעדנוז

 ,ןַאטירַאמ .םורַא סעקינזיצקַא ייווצ
 -עג טשינוצ ךָאנ הירפרעדניא רהיא טָאה שולַאצ לייוו

 -לַאהעג ךיז יז טָאה ,סעקינזיצקַא יד ןופ ןעגיוא יד ןיא טכַאמ

 ןוא גױא ןייק ןעּביױהעגפיוא טשינ ,ן'שולַאצ וצ ךילדנייפ ןעט

 -ויצקַא יד .סעקינזיצקַא יד וצ טלעֿכײמשעג סרעדנוזעּב סיּפע

 -ייּב ,גנוגידיילעּב יד ןעטילעג טשינ גָאטייּב סיּפע ןעּבָאה סעקיני

 עטֿכעלש סעשולַאצ ןופ ןובשח ן'פיוא ייז ןעּבָאה רעּבָא טכַאנ

 -רעפ ,לעזעלג ַא ןעקנירטוצסיוא יז ןעטעּבעג ןַאטירַאמ וצ דייר

 ,ןייז ךילהערפ ןוא סיּפע ןועֿכױר
 ךייא ןעלעװ רימ ;ַאטירַאמ ,ןייז טוג טציא טעװ ךייא--

 ,טמוק ,טמוק .להַאמעג רעייא ןוא ךייא ןעשיווצ ןעֿכַאמ-םולש ַא

 ! ַאטירַאמ
 -ֿכילטרעצ ענעלַאפעגַא סיּפע ןעזיװעגסױרַא טָאה .ַאטירַאמ

 ןעגידילעּב ןעטפָא סעשולַאצ ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,טייק

 -ַאצ ןעגעג ךיז ןעטלַאהעג ץלָאטש-ךילקנערק טָאה ןוא ן'ַאטירַאמ

 ענייז טימ עלעמיוּב סָאד זיא רעטעּפש העש עֿכילטע טימ ,ץעל

 לופ ןערָאװעג זיא ּבוטש יד .ןעגנַאגעגסױא ךילרעייפ עגיטֿכיל

 טָאה ץנַאט-רוּכש רעדליוװ ַא ןוא ןעסָאריּפַאּפ ןופ ךיור טימ

 ..ןעמעלַא טּפַאֿכרעפ
 155 טימ ןיליא ,טענָאדַאמירּפ יד טימ שולַאצ טצנַאטעג טָאה סע



 ,םיוּבטסַאפ ;י
.-4 

 טימ טהערדעג ךיז ןעגָאה ןערָאטקעריד יד ,עמַאד רעטיור רעד
 ,ןַאטירַאמ ןעטלַאהעג טסעפ ןעּבָאה סעקינזיצקַא יד ,ןײלַא ךיז
 סיפ עטרעּפמולעגמוא יד טהערדעגכָאנ גידנעטָאש ךיז טָאה סָאװ
 ,ןעסָארדרעפ-ךילקנערק יז טָאה טצנַאטעג ןוא םירוּכש יד ןופ
 םהיא ןָאהטעג סע טָאה יז .רעצנעט יד ןופ ןעטלַאהעג טסעפ-

 .ןעדיימוצסיוא םהיא ,ןעגירעדינרע וצ םהיא ,ןעקנערק וצ



 ,דגַאי ףיוא לָאמַאכָאנ

 סעקינזיצקַא יד ןעּבָאה גָאטימ ךָאנ סנעגרָאמ וצ ףיוא

 -יברעפ ןוא ןעפנָארּב טימ ןעקנורטרעפ ,החמש יד טעװַארּפָאּפ

 סנעטילש ערעייז טנַאּפשעגניײא ןעּבָאה ייז .שיפ עדליוו טימ ןעס

 .דגַאירעטניװ םוצ--דגַאי םוצ ןַאטירַאמ טרהיפעג טירדעּבלַאז ןוא

 ףיוא דגַאי ןעגידרעמוז םענעי ןיא סיּפע רהיא טקנעדעג--

 רעד ,טרעה ךהיֹא ,רָאנ ?ַאנװעײװטַאמ ַאטירַאמ ,ךעלגיופ יד

 םעד ןיא .רעגידעּבעל ,רעטנַאסערעטניא ליפ זיא דגַאירעטניװ

 געװ ץפיוא טסרהָאפ וד .ןעזָאה ךיוא סע טּביִג דגַאירעטניװ

  זָאה א דנַאה רעד רעטנוא רעטנורַא ריד טלַאּפ גנולצולּפ ןוא

 ַאטירַאמ ,טגידלושטנע .סָאש ןופ טלַאפ זָאה רעד--ףַאּפ-ףיּפ ןוא

 . ןוא ,תורוד ,סעטַאט טימ רעדניק ךיוא סע טּביג ןעזָאה יד יב

 טָאה--ךעלגױפ יד ייב יװ ,עדיײּב יד ןעלַאפ סָאש ןייא טימ

 .ןוא ץַאטירַאמ וצ דלימ טדערעג קינזיצקַא רעגידרעּבטיױר רעד

 | ,טמרַאמוא רהיא ךייוו
 ןערעװש א ןיא טליהעגנייא טסעפ ןעגעלעג זיא ַאטירַאמ

 055 רעּביא טֿכױהעג טָאה םעטָא רעמירַאװַא סיּפע ןוא לעטנַאמ



 ,סיוּבטסאט

 .סיוא רהיא טָאה טפול יד ןוא יינש רעד .רענייּב ערהיא רעּביא

 -עג טײקֿכילקרי רעד ןיא ןענעז ייז יװ ,רענייר ךָאנ- ןהעזעג

 ןעּבָאה ןעקנַאדעג יד ןוא ןעגיולכעג ןיא ןעטילש רעד ,ןעזעװ

 ןעגידנעּבעוװש ןעגיטֿביל 8 סיפע ףיוא יו ,ןעגָארטעג רהיא

 ...ךיור
 ,בוטטש רעד ןופ ריט יד טנעפעעג יז טָאה טֿכַאנייב טעּפש

 רעד .עלעּבעװש א ןעדנוצעגנָא ןוא ךעלעגענ יד ףיוא ליטש ןיירַא
 ןעקָארשעגרעּביא רהיא טָאה עגָאלדָאּפ רעטיור רעד ןופ ץנאלג

 -עג ןיא סָאװ ,רעגיט ןופ ןעגיוא ענרעזעלג ייווצ יד רַאפ ןוא }
 ךיז טָאה יז .ןעגנורּפשעגּבָא ןיז זיא ,טעּב סעשולַאצ ייּב ןעגעל
 -עֵג ןעגױא ענעפָא טימ ןוא סנעשיק עסייוו יד וצ טזָאיעגּבָארַא

 טײרּפשעגסױא ךיז טָאה סע ואו ,ןעסיורד ןעלעקנוט ןיא טקוקי

 א יװ ,ןהעועגסױא טָאה יינש רעד ןוא יינש רעליטש רעסייוו ַא

 ץַאטירַאמ ןיא ,רעּפרעק ןעלעקנוט ַא סיּפע ףיוא שוּבלמ סייוו

 טָאה יז סָאװ ,סורדרעפ ם'נופ ץרַאה סָאד טּפַאלקעג ענדָאמ טָאה

 סָאװ ,רַאפרעד ךיוא ןוא סעקינזיצקַא יד ןעגעג טריטעקָאק

 טצנַאטעג טָאה יז סָאװ ,ךיז וצ טעילוטעג רהיא ןעּבָאה יז

 ,םיהַא ןעמוקעג טעטש ןיא יז סָאװ ןוא ,סעקינזיצקַא יד טימ

 ןעּבױהעגפיוא סיּפע ןוא שירעגיז טלהיפעג ךיז יז טָאה ךָאד
 ,ץשולַאצ רעּביא

 ןעסירעגפיוא ,ןעגעוועּב ןעמונעג .גנולצולּפ ךיז טָאה שולַאצ
 : שינָאריא טגערפעג ןןוא ןעגיוא יד

 טָאה ןוא ּוהנותח רעד ףיוא טצנַאטעג סיּפע גנַאל וטסָאה--|
 | ?טלייוועג החמש יד ךיד

 טשינ ןוא םָאק םעד טהערדעגקעװַא ץלָאטש טָאה ַאטירַאמ
 | :טקרעמעּב טָאה שולַאצ ןוא .טרעפטנעעג

 -ָאה ,ריצַאּפש ן'פיוא ןעזעוועג טֿכַאנ רעּבלַאה ןיא וטזיּב---
 ץפיא ןעּבײלּב טגעמעג טֿכַאנ טפלעה ערעדנַא יד טרָאד וטס
 סָאד ןוא טגידנעעג רערעזנוא ןוּבשח רעד זיא סלַאפנעלַא .יינש
 ןָאק יז .גיטרַאפ זיא בוטש ןיימ ןיא ןהעגוצמורַא ןופ םוטַאד

 געמ יז ןוא טשינ יז טרעטש רעגייק ןעד ,ליוו יז ןעוו ,ןהעג -
 ,םידש טימ וליפַא ןעצנַאט 6



 .תורוד יירר

 לענש טּפַאלק ץרַאה רהיא ,ןעגיל ךַאװש טּביילצ ַאטירַאמ
 -לעוו ,ענעלַאפעג ץלָאטש ,ןערהערט ןעלַאפ ןעגיוא ערהיא ןופ ןוא
 טימ ןעגיל טּביילּב שולַאצ ןוא ,ן'שולַאצ רַאפ טעיַאטרעפ יז .
 יי ןעּפַאֿכ ןופ להיפעג ַא סיּפע טימ ,דנַאװ רעד וצ ןעגיוא יד
 -ער ןענָאק ךיז טעװ ןעמ ןעֿכלעװ טימ ,םענעלַאפעגַא דנַאה רעד
 .ןעליוו םענעגייא ן'פיוא ןענעֿפ



 ,קילג סַאטירַאמ:

 סיּפֶע יו טקנופ ,לעֿפילעמַאּפ ןעגנַאגעג ןענעז םיׂשדח יד
 זַא ,ןעזָאלרעד טשינ ןוא ןעטלַאה ייז טלָאװ דנַאה עמײהעגַא +

 -םױא עג יד טָא ןעשרעהעב לָאז גנילהירפ רעגידעּבעל רעד
 ,טלעוו עטפיורשעג

 עטכיפ סעּפוק יד ןעגעלעג ןענעז טייוו-ןעטסרָאיװ ףיוא
 -עװ ןעמירַאװ ןופ קורדנייא ן'רעטנוא ןיוש ןעּבָאה סָאװ ,ןעיינש
 סָאװ ,ץעק עגידורּב ןעפורג יװ ,ןהעזעגסיוא ןוא טזָאלעג רעט
 ,חטש ןעטייו ַא ףיוא ןעפרָאװעצ ָאד טָאה דנַאה סנעצימע

 רָאנ ןהעג וצ ןוא ןערהָאפ םוצ רעווש זיא געוװ ן'רעּביא
 -ַאצ וצ קירּבַאפ-ןעפנָארּב רעד ןופ טרהיפ סָאװ ,לעגעװ ןייא
 ןנהעג ןעשנעמ ןוא ,עטָאלּב ןוא יינש ןופ יירפ זיא ,זיוה סעשול
 ןעפיוק ,ןעלדנַאה ,ןעשיוט קירוצ ןוא ןיהַא טֿכַאנייּב ןוא גָאטייּב
 .ןעפיוקרעפ ןוא

 טֿכַאמעג ןוא ןעמוקעג סעקינזיצקַא יד ןעגעז ךילגעט-גָאט 1
 .סיוא ףיוא סנעטילש טימ ןערהָאפעג ,ןשולַאצ ייב ךעל'הדועס

 ןעּבָאה ךָאנ סָאװ ןעד .לעגױּפ ,זעזאה ןעסיש ,דגַאי ףיוא ,ןעגולפ
 !טפרַאדעב יז 9



 ,תורוד יירד

 .ץועג ןעסיורד ןעטפעלש םעד גילוצ טציא זיא ַאטירַאמ
 לָאמעלַא יא החמש יד פָאװ ,םעד ּבילוצ ןוא בוטש ןיא ןעס
 ןיא סיּפע יז טָאה ,טסעג-ןעיורפ יד ןופ רעסערג ןערָאװעג
 -לעּב ןייק ןופ ןעצנַאגניא טשינ ,טרָא טייווצ ַא ןעמונרעפ בוטש
 - ,עט'תיּבה

 טזָאלעג לָאמ ךס ַא ןיוש ךיז טָאה ַאטירַאמ זַא ,ןהעזרעד

 -ַאצ ןופ טײקטלַאק יד זַא ,גידנעליפ ןוא דגַאי ףיוא ייז טימ
 ןעטרַאצ רהיא ןיא סָאװ ,ןופרעד טמַאטש ן'ַאטירַאמ וצ ן'שול
 ןופרעד לעצרָאװ רעד סָאװ ,ןערָאװעג גנורעדנע'נַא זיא רעּפרעק
 -ַאמ וצ סעשולַאצ געט עגיד'הפינח עטשרע יד ןעזעוװעג ןענעז
 ,ןעזָאלוצֿכרוד ןעּבױהעגנָא סעקינזיצקַא יד ,ייז ןעּבָאה ,ן'ַאטיר
 ןעדיירסיוא טכייל רעדָא ןעגרָאמ-טוג ןעֿכילפעה ַא ןעגָאז טסייה סע
 יד ןוא ,לעדייא ןערעװ ללּכּב ןוא שייצ רעד ּוצ ןעמוק טשינ רַאפ
 -רע יד ןופ ןרעטייוורעד ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ,רעדיוו ,ַאטירַאמ
 ,םירבה יד ןענַאטשעג ןענעז סע ואוו ,רעט

 רימ לעפעג ךיא ,ךיז טימ טשינ טנייה סיּפע ןיּב ךיא--
 טײקֿפילפעה רעֿכילקנערק ַא טימ  ַאטירַאמ טגעלפ--,טשינ טנייה
 ןיוש טעװ ,דניירפ עניימ ,רהיא ןוא--.סעקינזיצקַא יד ןעקרעמעב
 ךימ .ןעריומַא וצ ךיז ןעמעװ טימ ,ןעניפעג שרעדנַא ןעצימע
 0 .ןײלַא ץנַאג ןעזָאל ןעמ זומ רעּבָא

 ןעּבָאה סעקינזיצקַא יד .ןעזעוועג סע זיא יקַאֿפ ױזַא ןוא
 -ילּבעג ןַאד זיא ַאטירַאמ ,שרעדנַא ןעצימע ןענופעג שיט םייּב
 ךיור םעד טֿכַארטעּב ןוא סנעשיק עסייו יד ףיוא רדח ןיא ןעל
 ןענעז ןעגױא ערהיא ןופ .טסעג עגידרעהירפ יד ןופ ףמַאד ןוא
 תונמחר רעטיּבַא סיּפע טימ ,עגידנעקיטש ,ןערהערט ןעגנַאגעג
 ןעּבעל םענעגייא ן'פיוא ,ןיילַא ךיז  ףיוא

 טיּפע ןָאהט וצ ןערָאװעג ךַאװש יז זיא ץשולַאצ ןעגעג ךיוא
 ןעלעטשּבָא טימרעד ןוא ןעגידיילעּב םהיא לָאז סָאװ ,סעכלעזַא
 -רעטנוא טלהיֿפעג טציא ךיז טָאה יז ,טרהעקרעפ .ןעגינייּפ ןייז
 -ּבַאק ענייז ןעּבעגָֿאנ ןוא ןעגייוושרעפ טריגורּפ טָאה ןוא גינעט
 -4ָז וצ ןעטימעגסיוא טשינ ןעגעווטסעדנופ טָאה שולַאצ .ןעויר
 289 'ו | ; ןעג



 ,םיוּבטסַאמ ;

 ריד וטסנָאק ,אלימ ,ןרעטלע ענייד וצ טהיצ ,םירמ ,ךיד--
 .,וטסהעטשרעפ ,רימ ייּב ןעד ,ןהעג ןוא :ןעֿכַאז ענייד ןעמהענרעפ
 ,תובוח עגיטסיזמוא סיוא-טלהָאצ ןעמ ואוו .,עיסנעּפ :ןייק טשינ זיא
 רימ ייּב ,סיפ יד ףיוא עטנעּפ ןייק טשינ םענייק טגיל סע ןוא
 א טלעװ רעד ףיוא רימ טסֿכַארט וד סָאװ ,סָאד ןוא ,ןייז וצ
 ןעד ,ןעמהענטימ ריד סע וטסנָאק ,אלימ ,ןעגנערּב וצ ."ל'רֿכ
 /  .טלעװ רעד ףיוא ןהוז רעגנוי ַא ןיילַא ךָאנ ןיּב ךיא

 וצ טלָאװעג ךילקנערק גידנעטש ךיז טָאה םירמ שטָאֿכ = -
 -טנעעג ןעגעווטסעדנופ יז טָאה ,דייר סנַאמ רהיא ףיוא ןענייוו
 | : ןעטלַאהעגנייא טרעּכ

 -עטש ,עלַאצ ,ןַאמ| ןיימ יג ץנַאג ןהעשעג ןָאק סָאד ןוא---
 -עג רימ טעװ טָאג סָאװ ,סָאד .טשינ ךיא לעװ געוו ןייד ןער
 טעּב ןיימ ןעזָאלרעּביא ןוא ,ןעמהענטימ רימ טימ ךיִא ןָאק ,ןעּב
 ןימ ןוא רעטֿכָאט סעיטָאמ ןופ עֿכילהערפ רהעמ ַא ,עטייווצ ַא
 ,רימ ףיוא זייּב טסיזמוא זיא עלַאצ ןַאמ

 יװ ,דנאה רעד טימ ךַאמ א ןעּבעגעג ףיורעד טָאה עלַאצ = |
 יי .קעװַא ןוא רחסמ ןעליופ ַא ףיוא



 .געט ערעווש ערהיא

 ןערעװ וצ ןעּבױהעגנָא  ן'ַאטירַאמ  ייּב ןעּבָאה געט יד
 ,ןַאמ רהיא יז .טָאה ,גידנעהעטשפיוא ,ערָאלק טשינ ,עגדָאמ סיּפע
 ןעגנילק סָאד טרעהעג רָאנ ןוא ןענופעג טשינ טעּב ןיא ,עלַאצ
 ןוא ּבוטש רעטייװצ רעד ןיא ףעלעסילש ענרעּבליז ענייז ןופ
 ןוא ןעזָאל תהורוצ ייז לָאז עלַאצ זַא ,ןעטנעילק יד ןופ ןעטעבה
 | ,טנעגעמרעפ ערעייז ןעריאוקעזקע טשינ

 ןופ רהיא טָאה רעֿכלעװ ,ץריש ןעיולב םעד גידנעָאהטנָא
 סיּפע ןוא לָאמש ןוא ץרוק וצ ןהעועגסיוא ןערהָאי-לעדיימ יד
 .סױא יז טָטֹה ןעגױא ענעגייא יד ןיא טכַאמעג יז ןעלעפעג
 .טסניד ןעגנוי ןופ טגנַאלרעד ,ךעלֿכעלעש-ייט ייווצ ןעקנורטעג
 .סױא סעצײלּפ יד רעטנוא גידנעטש רהיא טָאה סָאװ ,לעדיימ
 יד ןעגעג ,רעטסנעפ ןעבעג טצעזעגקעװַא ךיז םעדֿכָאנ ,טֿכַאלעג
 עגידורב עסיורג יװ ,ןענעז סָאװ ,ייגש ןעבלעג סעּפוק עכיוה
 -ףג ןוא ,טייװ ,טייװ ןעגעװ יד רעּביא ןעגעלעג עסייוו תויח
 ףױא סעקיגזיצקַא יד טימ ןערהָאפ רהיא ןענעװ יז טָאה טֿפצרט
 ?4| סעשולַאצ ןעגעװ ,לרעטסנעפ ןיילק סנעטַאט ןעגעװ ,דנַאי
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 ,םיוּבטסַאמ ?

 וי

 -עוװ ןוא רעּביײװ ענעּברָאטשעג יירד ענייז ןעגעוו ,דייר עגיטפיג

 -סיוא ןעצנַאגניא טעװ סָאװ ,ןעדנעהעטשרָאפעב םעיינ םעד ןעג

 ,לעטַאדעסדערּפ שולַאצ יו ,ןהעמ

 ענדָאמ ױזַא סיּפע טָאה קנַאדעג רעטצעל רעגיזָאדרעד טָא

 סָאד טָאה יז סָאד ,סַאטירַאמ ץרַאה סָאד ןָאהטעג לעסיורט ַא

 טָאה רעטיצ רעזעװרענ ַא ןוא ןעטלַאהעּב דנעה יד ןיא םינּפ

 םוצ ןעגָאלשעגוצ יװ ,גידנעציז ,.רעדילג ערהיא טמָארטשעגֿכרוד

 ךיז ןעגינרעפ ןוא סעקינויצקַא יד ןעמוקנײרַא ןעגעלפ ,טרָא

 טָאה !דנזעג יז זיא יצ ,ךילפעה ןעגערפ ןוא ץיַאטירַאמ רַאפ

 יז טפָאלש !העװ טשינ ּפָאק רעד רהיא טוהט !טיטעּפַא יז

 ןופ ,טרעפטנעעג סעֿבילטײד טשינ סיּפע טָאה ַאטירַאמ ןוא !טוג

 -גוא'נַא רַאפ יװ ,טגיונרעפ ךיז ןעּבָאה סעקינזיצקַא יד ןעכלעוו

 ,דרע יד גידנערהירעּב טשינ ,לעדייא קעװַא ןוא רֶעטנַאקעּב

 ץֿכױד ןהעזעג רעדיװ יז טָאה ןעהעגקעװַא רעייז ךָאנ

 ,ז בוא ,עגַארּפ ַא טימ לעדיימסניד ןופ ןעמוקנָא סָאד לעגיּפש

 רעטכעלעג זעגיניזטֿכײל א טימ ןוא סיּפע טגנַאלרעפ ,ַאטירַאמ

 ,ךיק ןיא קירוצ קעװַא



 .רעּפרעק רהיא רעּביא
= 

-- 

 טפַאלקעג טָאה רעגייז רעד .טקוקעגמוא ךיז טָאה ַאטירַאמ
 ןייק ,שנעמ ןייק ןופ םיטש ןייק .ןעדגוקעס עסיורג ענייז טימ
 -ַאה יינש רעּבלעג סעּפוק יד רָאנ ןוא לעגיפ ןייק ןופ ספיפ
 ןיא טנחָאמרעד ןוא טייו ןעטסרָאיװ ףיוא ןעגיוצעג ךיז ןעּב
 ,דיירפ ןהָא ןוא גנילהירפ ןהָא ,ןעגעוו ןהָא ןעּבעל גנַאל ַא סיּפע

 גנולק ַא ןעטנעילק יד ןופ ץימע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ
 טָאה ַאטירַאמ .ריט רעד ןופ קָאלג םענעלָאטש םייּב ןָאהטענ
 רעד ןעוו ,ןעמוק ןעטעּבעג ןוא ריט רעד ןיא ןעזיוועּב ךיז ּבלַאה
 ,ןייז ּבוטש ןיא טעװ תיּבה-לעּב

 -עג עגיביזטֿיײל סָאד טרעהעג רעדיװ ךיז טָאה ךיק ןופ
 תיּבה-לעּב רעד זַא ,םעד ןעגעװ לעדיימטסניד ןופ רעטֿכעל
 -רעק סעט'תיּבה-לעּב רעד זַא ןוא ןתח ַא יװ ,סיוא גידנעטש טהעז
 סעקינוָאנישט יד זַא ,םעד ןעגעװ ןוא טרעּפמולעגמוא זיא רעּפ
 יד טֿכַארט תיּבה-לעּב רעד זַא ןוא גינע רהעז ןיוש ןעמוק
 ןעּבָאה-דניק ןיֿכָאנ דלַאּב ןעסױטשוצסױרַא עט'תיּבה-לעצ

 948 .סױרַא ךיק ןופ דייר יד רעדיוװ טיילגעּב רעטֿפעלעג ַא



 ,םסיוּבטסַאמפ

 8 ןופ יװ ,לעסיירט ַא ןעצנַאגניא ךיז טיג רעּפרעק סַאטירַאמ

 -דערּפ שולָאצ וצ ךילנהע ,ןעזעוו ןיילק א סיּפע ןוא ,ףָאלש ןעפיט
 זיא וצ-טֿכַאנרַאפ .ןעגױא ערהיא רַאפ ךיז טלעטׂש לעטַאדעס

 רהיא טָאה רע .סַאג ןופ עמַאד ַא טימ ןעמוקעג שולַאצ גידנעטש

 ,האֹולה ַא טגָאזעגוצ ,טגידעלרע
 -ַאמ ןוא ,גָאטימ ףיוא ןעּבילּברעפ גידנעטש זיא עמַאד יד

 ,סױא גיניזטֿפײל ךיז טגערפ עמַאד יד יװ ,טקרעמעּב טָאה ַאטיר
 -ױר יז יװ ,ןעפנָארּב טקנירט יז יװ ,טֿכַאמ ,ַאטירַאמ ,יז סָאװ

 זיא גָאטימ סָאד יװ ןוא להוטש-גיוו ןיא ךיז טגיוו יז יוװ ,טרעֿכ
 | ,טעפ טפַאהלעקע

 -ןוא ןערָאטקעריד יד ,ןיליא ,סעקינזיצקַא יד ןעמוק דלַאּב

 ,דנַאטשוצ סַאטירַאמ ןעגעװ ןעלציוו ךיז ןעּבױהעגנָא טָאה ןעמ
 .טדער יז יװ ,טהעג יז יװ ,טֿכַאמעגֿכָאנ עקנעליטש ,עקגעליטש
 -ימע ןופ ןערעװ וצ טקרעמעּב טשינ ,ךיז טעיאטרעפ יז יװ ןוא

 ןעגולפסיוא ןופ ןעדייר וצ ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ךָאנרעד .ןעצ
 .ןעיורפ ערעדנַא טימ דגַאי ןעגעוו ,ןעמַאד ערעדנַא טימ

 ,טרעיודעג טשינ גנַאל טציא ןעּבָאה ןעגנולײװרעפ-טֿכַאנ יד

 ךוא ךיור ןעטֿפעלש ַא טזָאלעגרעּביא ןעּבָאה טסעג יד טימ שולַאצ

 א ףױא קעװַא ןוא ּפמָאל םעד טהערדרעפ ,ּבוטש ןיא ףמַאד

 ,טֿכַאנ רעצנַאג
 טימ ןוא סנעשיק עסייװ יד ןיא ןעלַאפעג זיא אטירַאמ

 רעגייז ןופ סרעזייוו ענרעּבליז יד ףיוא טקוקעג ןעגיוא ענעפָא

 -ילּבעּב ךַאװש טָאה סָאװ ,ּפמָאל ןעטהערדעגניײרַא ץפיוא ןוא
 ענירג ייװצ יד טימ ,עגָאלדָאּפ עטרימשעג-טיור יד טעשטש
 ןענַאװ ןופ ,לעגיּפש ץפיוא ןוא ,ל;ּפ-רעגיט רעד ןופ ןעשטשילּב

 ,ענעקָארשרעד ,רעּבײװ ייװצ טצנַאטעגסױרַא יװ ,ןעּבָאה טע

 .ענעגָארטוצ
 -טסניד עגנוי סָאד טפור ןוא טעּב ןופ ףיוא-טהעטש ַאטירַאמ

 רעטֿכעלעג םענעפָאלשרעפ א סיפע טימ ןיײרַא יז טמוק ,לעדיימ
 ;שינָאריא טל;מרומ ןוא ןעּפיל יד ףיוא

 ןייק אמּתסמ ,ןעפָאלש טשינ ןָאק עקניט'תיּבה-לעּב יד--|
 יד ןיא ָאד ןעצנַאט םידש יד ,טנעילעג טשינ עמש-תאירק ;,,



 .תורוד יירד | ,

 ! עקניט'תיּבה-לעּב יד ךימ טקעװ סָאװ .ּבוטש ןעלקניוו

 :ליטש טעשטּפעש ןוא םורַא שידניק רהיא טמהענ ַאטירַאמ

 ,וצ ךיג ןעלַאפ ןעגיוא יד .רערעווש ַא ףָאלש ַא ןאהרַאּפ--

 ַא ,לרעטֿפעט ,ףָאלש ַא ןַאהרַאפ ןוא ,ךיז ןעסעגרעפ ןעקנַאדעג יד

 .ןעסיירוצרעּביא גנירג זיא ועֿכלעזַא ,רעטֿכײל

 :ןיײרַא-טגָאז לעדיימ-טסניד סָאד ןוא
 רעֿכלעזַא זיא עקניט'תיּבה-לעּכ רעד ןופ ףָאלש רעד ,ָא--

 םידש זַא ,גידנעטש ךיז ט'מולח עגידעגָארט יד .עגידעגָארט ַא ןופ

 ךיז טכוד ייז .ןעלגילפ יד ףיױא ייז ןעגָארט םיתיחשמ ןוא

 ןעּבָאה ,ןעּהָאה ןוא םידש ןעריוּבעג ןעלעוו ייז זַא ,גידנעטש

 -רַאפ .ַאח ,ַאח ,ַאה .זָאנַא ןוא ןעגיױא טימ רעדניק ,רעדניק יז

 | ?עקניט'תיּבה-לעּב יד טשינ טּפָאלש סָאװ

 -כעלעג עכערפ יד ףוא ןרעפטנע וצ סיוא-טדיימ ַאטירַאמ

 טלהעצרעפ יז ,ןעֿכַאז עדלימ ןופ ןעדייר ןָא-טּביֹוה ןוא ןרעט

 ןעגָארטעג טָאה יז סָאװ ,ךעלדיילק עקנעױלּב יד ןעגעװ רהיא

 יד ןיא ךעלטנַאילירּב ןעגעװ ,ןערהָאי-רעדניק עניילק יד ןיא

 -טסניד סָאד ןוא ךעלעשיק ענעטעמַאס ןוא ענעדייז ןעגעוו ,ןרעיוא

 ,טרָאװ-רעטֿכעלעג רעדנַא'נַא טימ לָאמ סעדעי טרעפטנע לעדיימ

 . -עּבלעג יד ןיא ןעֿפײלּבנײרַא ןָא-טּבױה ןעגרָאמהירפ רעד זיּב

 -טּבױה ,תויח עטיוט יװ ,סױא-ןעהעז סָאװ ,יינש סעּפוק עסייוו

 .ּבטש רעליטש רעיורג רעד ןיא ןעניישוצניירא לעֿכילעמַאּפ ןַא

 םוצ ןעגרָאמ-טוג ןעגירעזייה א סיּפע טימ ךיז טזייוועּב שולָאצ

 | .לעדיימ-טסנגיד
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 ,תירּב ןץפיוא ן'שולַאצ ייּב

 -רעד לעטדעטש סָאד ךיז טָאה רדא ןופ געט עטצעל יד = |
 א זיא שולַאצ ,סָאװ-טשינ-סָאװ ,םורָאװ .תירּבַא טימ טהערפ
 ַא :גנַאר ןעטשרע ןופ קינטנעצָארּפ ַא ,רָאטוקעזקעינַא ,קינװָאדנָאס
 ןעלעו ןעשנעמ ןוא .רעֿכילהערפ ַא ןייז טרָאפ ךָאד טעװ תירּב
 -עװ סױרַא .ן'בוט-לזמ ענעפרָאװעג-שלַאפ ךס ַא טימ ןיײרַא
 -הירפ ןופ דלַאּב ןוא .ענעדירפוצ ,עטַאז ,אלימ ,ךָאד ייז ןעל
 ,סעקלוּב טימ שיטַא ןָאהטעג סיוא-טיירּפש ַא ךיז טָאה ןעגרָאמ
 -ץּב עטיירּב ןיא ןעסקַאװעצ ןוא ןעגיוצוצ ,ךעקעל עגידלעגיּפש
 -לֹּכמ עטריטנעטַאּפ ,סעשטיווק ענירג טימ ןעסּפַאנש ןוא סנעק

 ,םינימה

 ןוא טצוּפעגסױא ,בר רעד ןָא-ןעּבױא ןופ ןעסעזעג זיא סע
 יד ןופ טשַאנעג ןוא ןעגיוצעג ליומ גיד'בוט-טוי ַא סיּפע טימ

 לימינּפ ןעֿכײװ ץטימ ל'שמש עיינ סָאד םהיא ןעּבענ .ךעלשעלפ

 ןּבוט-לזמ טימ טישעג ןוא ןעקנורטעג טָאה ךעלעקעּב עטיור ןוא
 .סקניל ןוא סטכער ףיוא

 טימ דוי ַא ,להומ ַא ןעסעזעג זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ



 ,תורוד יירד

 -רַאטש ַא ףױא טכירעג ךיז טָאה רע תמחמ ןוא ,דרָאב רעסייוו ַא

 ןוא טלעקָאשעג ךיז םורפ רע טָאה ,הוצמ רעד רַאפ עּבטמ רעק

 | .ןַאפ-שיפ םוצ ןענגוזעגרעטנוא סיּפע

 ,להוש רעיינ רעד ןופ הרבֹחַא ןעסעזעג ןענעז םהיא ךָאנ |

 ,סעקינזיצקַא יד--טקורעגּבָא לעסיּב ַא ; םידמלמ ,םיאבנ ,רענרעל

 זיא ץלַא סָאד ןוא עמַאד עטױר יד ,ןערָאטקעריד יד ,ןיליא

 ,רעסעמ ,לעּפָאג טימ ןעגנולקעג ,ןעגנוזעג ,ךילהערפ ןעסעזעג

 -חמשמ ךיז ןוא דנעה יד טימ ךילהערפ ךיז טפיטשעגרעטנוא

 .ןעוועג
 יד ןערָאװעג ןעטעּבעג גָאט םעד ןיא וליפַא ןענעז סע

 ,ענערָאװעג-לטּב ,ענעסעגרעפ יד ,בושי ןעטלַא ןופ טייל עטלַא

 ןעכילהערפ ץרַאפ גנוטיידעּב םוש ןייק טשינ ןיוש ןעּבָאה סָאװ

 -ימ-העװ עטסגרע יד ןיא ןענעז רעּבָא יד רָאנ .שיט סמעדייא

 טּפַאלקעג ,טרעטיצעג ,רעטסנעפ יד רעטנוא ןענַאטשעגּבָא ןעטונ

 ןעװ רָאנ ,להוש ןיא ןעסיירנייא ןעפָאלעג ,ןהָאצ א ןָא ןהָאצ ַא

 טָאה רעטכָאט יד זַא ,הרושּב יד טגנערּבעג יז טָאה ןעמ רעּבָא

 ןײרַא קירוצ יז ןענעז ,טגנערּבעג טלעװ רעד ףיוא סיפע ןיוש

 עטזָאלעגּבָארַא טימ ןעציז ןעּבילבעג ןוא ןעּביטש ערעייז ןיא

 טימ רעטֿכָאט יד סָאװ ,ןופרעד ןעֿפוזרעפ גידנעליוו-טשינ ,ּפעק

 ,טקישעגּבָארַא ייז טָאה דנעה ענעגייא יד

 יד ,ןענייו ןופ ענערָאװעג-דנילּב יִד ,עיסָאס רָאנ ענייא

 ןױש יז טָאה טסישטַאּבמורט רעטנרעלעגסיוא רעד ,עקטָאמ סָאװ

 וצ סיּפע ,ןעמוקעגניײרַא טייצ וצ טייצ ןופ זיא ,טזָאלרעּפ גנַאל

 סָאד ןעמונעג ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעגוצ גירעיורט ,ןעטלַאהעּברעפ

 :ןָאט ןעגידעצריאינַא טיּפע טימ טגָאזעג ןוא דניק ן'טימ עלעשיק

 סיּפע ןעמהעג טשינ יז ןָאק ?ךיז יז טלהיפ יװ ,ַאטירַאמ--

 ךיא ,ױא !ןעגיל םוצ טשינ רהיא סע טהיצ !ןיירַא ליומ ןיא

 ,ןעגעלעג ךעלעקיװ ןיא ךָאנ זיא יז ןעװ ,סיפע ךימ ןהָאמרעד

 -לֵאהעג ןוא טעילוטעג ױזַא טקנוּפ ,ןעטלַאהעג ױזַא יז ךיא ּבָאה

 | ,ױזַא טקנוּפ ,ןעט

 סיורַא ןעגױא ערהיא ןופ ןענעז ןערהערט סָארטש ַא ןוא

 047 .קעװַא זיא יז ןוא
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 ,טיוּב טסָאמ

 .טיפ יד ףיוא ןענַאטשעג גָאט םעד ןיא ןיוש זיא ַאטירַאמ
 -'גַא טלהיפעג יז טָאה רענייב יד ןיא ךָאד ,דימ ןעוועג זיא יז
 ,סַאלּב ןעװעג ןענעז ןעקַאּב ערהיא .טייקגיטפערק א ןופ גנַאפנָא
 דיירפ ַא טלעטיורעג סָאװטע ךיז טָאה ןעקַאּב טימרעדניא רָאנ
 -רעלַא טריּפשעג יז טָאה ךיז ןאא .טסַאל ַא ןערעװ-רוטּפ ןופ
 סעדעי טָאה יז .טסיײרטעג יז טָאה טיקרעל יד ךָאד ,טייק
 א סיּפע ןוא ןוז-רדא רעֿכילטױר יד וצ קילּב ַא ןעפרָאװעג לָאמ
 .,ןעיירפ ַא ןעסיורד ַא ,ךיז רַאפ ןהעזעג יז טָאה ןעסיורד םעיינ
 ןעלמיה עיינ ןוא לעגיופ עיינ טימ ,ןעדנעריצַאּפש ַא

 א יז טָאה טונימ רענעגייא רעד ןיא זַא ,תמא זיא סע
 -ַאצ יװ ,ןעצנַאגניא סיוא-טהעז סָאװ ;דנָלָק ןעגעוו ןָאהטעג טֿכַארט
 טציא רהיא ךיז טָאה סָאד ,טרהעקרעפ רעּבָא .לעטַאדעסדערּפ שול
 ײװ ןוא ּבוטש רעד ןופ יא יז יירפ ןוא טייוו יװ ,ןעזיוועּב
 ץטימ ןעמַאזצ ,טֿכעג עגיד'ארומ יד ןופ זיא יז יירפ ןוא טיי
 טימ ,דגַאי םעד טימ ,ץנאט ן'טימ ,טסעג יד ןופ לעקע ןעצנַאג
 ,דניק ןופ הרוצ רעדמערפ רעד טָא טימ ןוא סעקינזיצקַא יד
 ,לעטַאדעסדערּפ שולַאצ--טסייה רעטָאפ ןייז סָאװ

 -עגפיוא טוג ןעזעװעג רע זיא ,ן'שולַאצ טפערטעּבנָא טָאװ
 ןעטמעקעגוצ ן'טימ ןוא םינּפ ןיא ךעלּברַאפ עזָאר יד טימ ,טגעל
 ץבוט-לזמ יד ןעמונעגפיוא ןעגינעגרעפ טימ רע טָאה עלעדרעּב
 א טלעגיּפשעגּבָא םהיא ןיא סיּפע ךיז טָאה סע ,ןעטייז עלַא ןופ
 : ענימ

 רימ ייּב ךָאנ ןָאק דניק א רַאפ ,יתיּת-יֿכיהמ ,תירּב ַא--
 יז ,טשינ סע טָאה רהיא וצ ,רעטֿכָאט סעיטָאמ ,יַא ,ןעשטרַאטס
 -עװ טעװ יז רָאנ ןעװ ,ּבוטש ןיימ ןֹופ ןהעג ןענָאק ךיז טעװ
 ןעוו ,גָאט ןעגָאז ,ןעטמעשעג עניימ ןיא ןעגָאז-העד ןייק רָאנ ,ןעל
 ,ןייז טשינ טעװ סָאד ,טֿפַאנ ןעגָאז לעװ ךיא

 -עפמיק רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ןעגעווטסעדנופ זיא רע ןעוו
 .כָאנ גידנעטש ןיא סָאװ ,לעדיימ-טסניד עיינ סָאד טָאה ,ןירָאט
 -,עּב יד וַא טֿכַארטעג טָאה יז תמחמ ,תיּבה-לעּב םעד ןעגנַאגעג
 עלעשיק סָאד טקעדעגפיוא ,ןייז טשינ גנַאל ָאד טעװ עט'תיּבה

 ;טגָאזעג ןוא 2



 ו

 ,תורוד יירד |

 ירענייב יד טימ עטַאט רעד ,עטַאט רעד--

 -רעפ עלעסיב ַא שולַאצ ךיז טָאה רעטרעוו עגיזָאדיד ייּב

 -ב א ךיז רע טָאה ,שיט םוצ ןײרַא זיא רע ןעװ ןוא טמעשי

 | ,ט'רוּכשיעגנָא עלעסי

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש ויּב ןעגיוצרעפ ךיז טָאה הדועס יד

 רענייב יד ןעקשטָאמס ךילהערפ ַא טרעהעג ךיז טָאה סע ,ןײרַא

 ןעגָאזַא ,לעפעל ,רעלעט יד טימ ןעּפַאלק ַא ,טייז ס'בר ןופ:

 ןעגיד'בוט-םוי םעד ןעמונעג בר רעד טָאה ךָאנרעד ,בוט-לזמ:

 רע ויא ,שיט םענעסעגעגּבָא םעד גידנעטכַארטעּב ,ןוא רעדניליצ

 .יירעשגואוו-טוג ַא טימ טקורעגסױרַא ךיז ןוא ןערָאװעג רעגירעיורט-

 ,שמש רעד ,לחומ רעד ןָאהטעג ךיוא טָאה ענעגייא סָאד

 -ימ טימ טלעגרָאגעגנָא טציא זיּב ךיז טָאה סָאװ ,ןזח רעד

 -ךעקעל ,עגידגעדליגייווצ ,עגיצרַאה ,עֿכױה ,עגירעזייה ,ס'ֿכרּבשי

 יץפיז ַא טימ קעװַא ןוא עגידנעפנָארּב-ןוא:

 ,סעקיניצקַא עכילטע יד רָאנ ןעּבילּבעג ןענעז ףוס םוצ

 ןוא ךיז ןעפרָאװעג ,טפיטשעג דייהרעשימייה ךָאנ ןעּבָאה סָאװ:

 ךָאנרעד .םינינע-טֿכַאנ םּתס ןוא ןעיורפ עשימייה ןופ טדערעג

 ,ריט סַאטירַאמ ןיא טּפַאלקעגנָא ,לעטיה ןייז ןעמונעג רעדעי טָאהי

 טגעלעגוצ ,ךעלגנוי-רדח עיזגורב יו ,רהיא רַאפ ךיז טלעטשעג

 -יא טעשטּפעשעג ןוא חלגַא רַאפ יװ ,ץרַאה םוצ ןעלטיה יד |

 | ; לעד:
 ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ַאירַאמ ,ךייא ףיוא רהָאי טוגַא ,ונַא--

 וצ טָאג ,טהעג סע .סיפ יד ףיוא ןיוש ךייא ןעהעז רימ סָאװ;

 -רעדיװ ..םוצ .ריצַאּפש םוצ ןוא דגַאי וצ ,רעמוז םוצ קנַאד

 !ןעגינעּפשי
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 .ןעקנאדעג סאטיראמ)

 ןעיינש יד ןעּבָאה געט-חסּפ ךָאנ עטעּפש יד ןיא טשרע
 ןופ ןייא סָאד טָאה גָאט ןעמירַאװ ןייא ןופ .םוטּפַאר טזָאלעג
 ,לענש ,לעגש ןעפָאלוצ ןענעז ןעיינש-גרעּב יד ,טזָאלעג ןעֿכײט יד
 סיוש ןעלעג-סייוו ַא טימ טעװערָאשוצ ךיז טָאה רעסַאװ סָאד ןוא
 -ַאנַאק יד רעּביא טזױרּבעג ,טעוװעדליװעג ,ןעלַאנַאק יד רעּביא
 סנייא ,ןעבײל עטוָאלצ עגיד'הנושמ יװ ,ןעעסָאש יד ןופ ןעל
 -דניוו יד .טונימ ַא ףיוא ךיז ןעלעטשּבָא ןהָא ערעדנַא סָאד ףיוא
 ,ןהעג ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ןעלהימ

 טָאה סע .רעקרַאטש טּפַאלקעג ןעּבָאה ןעלהימ-רעסַאװ יד
 טֿכײל א סיפע רָאנ ,ןהעזעג טשינ דרע ענירג ןייק ךָאנ ךיז
 טגָאיעג טָאה ,סנירג טימ טקעמשעג ןיוש טָאה סָאװ ,לעטדגיוו
 -גוא רעטֿכײל ַא סיּפע יװ ,טפול רעד ןיא ךיז טעװעדלַאפעג ןוא
 ןוא טױה יד טֿכַאמעג שירפ ענדָאמ ןוא גנַאהרָאפ רערַאּבהעז

 .לעגױס ןופ ,ןעמולּב ןופ ,גנילהירפ ןופ טלהעצרעד ,רעני'ג |
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 / .ןעזעװעג טשינ ךָאנ ןיא ץלַא סָאד שֵטָאכ ,גנַאזעג
 ףיוא ןענַאטשעג געט עֿכילטע ןופ ןַאד ןיוש זיא ַאטירַאמ



 ,תורוד יירד

 ןעזעוװעג טרעטַאמעגסױא זיא רערהיא רעּפרעק רעד ,סיפ יד

 טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,טלהיפעג ךיִז טָאה טייקרעל עגדָאמ ַא סיּפע
 | ,געט ןוא ןערהָאי ןיא ןערָאװעג רעגנירג

 יד ןעד ,ןעקָארשעג טשינ רהיא טָאה טייקרעל יד רעּבָא |
 יד ,רעטּפַאהּבעל--ןעגיוא יד ,ןערָאװעג רעפייטש ןענעז רענייּב
 -לָאװ רהיא ןיא יװ טקנוּפ ,טייהיירפ טימ טּפַאלקעג טָאה טסורּב
 רעד טּבעלעג טָאה סע .טליּפשעג סענורטס ענרעּבליז עניד ןעט
 ,טײקיױלּב טנמ טקעמשעג טָאה םורַא ץלַא ,ץרַאה ןיא גנילהירפ
 ןעמונעגֿכרוד זיא םעטָא רהיא ןוא טייהיירפ ןוא טייקשידניק
 ,ךיז ןרעפּפָא ,ןהעג ,ןערהָאפ : ןעגנַאלרעּפ עשירפ טימ ןערָאװעג
 -ואוו ?ןעמעװ .ןײרַא דנעה יד ןיא ךיז ןעצעגרעּביא ,ןעפיולטנַא
 סיּפע ןעמוקוצ שולַאצ וליפַא טגעלפ געט ץגיזָאדיד ןיא ! ןיה
 העװ טשינ סיּפע רהיא טָאה ? טֿכַאמ יז סָאװ ,ןעגערפרעּביא יז
 רעּבָא ? ליומ םֹוצ ןעמהענ סיפע טשינ יז ליװ יצ ןוא ? ןהָאטעג

 יד ןוא ארומ יד ןעד ,טזָאלעג טלַאק רֶחיֵא ןעּבָאה ןעגַארּפ יד
 ןייז ןיא טלהיפעג גנַאל טייצ ַא טָאה יז סָאװ ,טייקגינעטרעטנוא
 .ןעטָארטעגּבָא ,ןעסיורד ןיא ייגש רעד יװ ,סיּפע ןענעז ,ּבוטש
 -יניצקַא יד סָאװ ,סָאד ןערָאװעג ךיוא רהיא זיא גיטיונ טשינ

 ,טציא ןענעז ,טֿכוזעּב ךילפעה גָאט ןעדעי רהיא ןעּצַאה סָאװ ,סעק
 . ןוא טכַאמ יז סָאװ ,ןעגערפסיוא יז ןעמוקעג רעטפָא ,תירּב ץיכָאנ

 ךיז ןערהָאפרעּביא ןוא ןעריצַאּפש עיינ ןעגעוו טשינ יז טֿפַארט יצ
 ,דגַאי ףיוא

 ץרַאפ ,רעגייז ןופ גנַאג ןעליטש ן'רַאפ בוטש ןיא ס'ארומ יד
 ןופ ןעגיױא יד רַאפ ,ײרעצנַאט ןוא לעגיּפש ןופ ץנַאלג ןעטיוט
 ןופ ןעֿכַאלסױא| ,ןוא ןעדײר טָאד יװ ,רעּביײװ יירד סעשולַאצ
 ,לעדיימ-טסניד רעיינ רעד

 ײװ ,ןעטֿפַארטעּב ןוא דניק טָאד ןעגיװּבָא טגעלפ יז ןעוו
 -רעד טימ ךיז יז טָאה ,רהיא וצ ךילנהע טשינ זיא סע טייוו
 ,טֿודעגסױא ךיז טָאה רהיא ןעד ,טהערפעג טייקדמערפ רעגיזָאד
 -דערּפ שולַאצ זיא רעטָאפ ןייז טָאװ ,דניק ןופ לעֿכלײמ סָאד זַא
 ןעגיױז טשינ לָאז סע טסורּב טנעמעוו סנייא ץלַא זיא ,לעטַאדעט

 יװ ,טריסערעטניא טשינ טציא רהיא ןעּבָאה ןעגעזוצ יד
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5 
 ,םיובטסַאמ 9

 א סָאװ ןופ ןייז סע געמ עטעפ ַא ןוא עטַאזַא טסורּבַא יּבֲא

 .ןייז טשינ לָאז סע רעטומ

 -ניא טשינ םהיא טעװ ,ןערעוו רעטלע דניק סָאד סע טעװ |
 -ַאמ ,עטַאט רעד יװ ,טעװ סע .זיא עמַאמ יד רעװ ,ןעריסערעט
 א טימ ,לעפ-רעגיט א טימ ּבוטש א ןיא ןעניואוו ,סעיצוקעזקע ןעֿכ

 רעד ייּב קָאלג םענרעּבליז ַא טימ ןוא עגָאלדָאּפ עטרימשעג שירפ

 ןוא סעקינזיצקַא ,סענָאדַאמירּפ ןעגנילק ןעלעוו סע ואוו ,ריט
 -רעד ןָאהט וצ יז טָאה סָאװ ,טנייה .ןענױשרַאּפ עגידלעּבעּפ
 /} לייב

 ואװ ,ךיז רעטנוא ןָאהט קוק ַא ייברעד טגעלפ ַאטירַאמ
 סָאװ ,עלעּפעק ץטימ דניק ןופ ל'מינּפ סָאד ןעגעלעג זיא סע
 טֿכַארטעּב ייּברעד ,לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ןעֿכָארּפשרעּפ טָאה סע

 טימ רעּביא ךיז ןעהערד ,רעּביא ךיז ןעפרַאװ ,טפול רעד ןיא

 יד ןופ ןעּפַאלק םוצ טרעהעגוצ ךיז ,לעמיה םוצ ךעלֿכייּב יד
 -עג ןעריוּבעגרעּביא יז זיא סיּפע ןוא ןעלהימ-רעסַאװ ןוא-דניוו
 !ןעמעװ ךיז ןעּבעגרעּביא ?ץעגרע ןערהָאפ ; ײנסָאד ףיוא ןערָאװ
 | { ןיהואווי



 ,בוׂשֹי םעיינ םעד טזָאלרעּפ יז

 -עג ךיז טָאה טייצ לעקיטש ַא ףיוא ןערהָאפקעװַא רהיא
 ןעמוקעּב געט יד טָאה יז סָאװ ,עלעווירּב ןיילק ַא ןופ ןעגיוצ
 -ניק עניילק יד ןופ עט.רבח ַא ,עט'רבח רעשיטדָאטש-סיורג ַא ןופ
 ןעמולּב ןיא ןעטֿכָאלפעג , ךיז טָאה יז רעכלעוו טימ ,ןערהָאירעד
 -רעטנוא םעד טימ ךעלעגױפ ןוא ךעלשיפ ןיא טליּפשעג ןוא
 סישעטַאט ן'רעטנוא ןעסעזעג גידנעטש זיא ַאטירַאמ סָאװ ,דייש
 ,טרָא רעדנַאנַאנַא ןיא טרעדנַאװעגסױא טשינ לָאמנייק ןוא ךַאד
 ןוא .טדעטש עסיורג ןופ ןעמוקעג טפָא זיא עט'רבח רהיא ןוא
 ַאוַא טַאהעג טָאה עלעווירּב סָאד .טייצ לעקיטש ַא טגנערּברעפ
 ; טלַאהניא

 ןעד .ךַאװש ןוא דיֿמ טזיּב וד זַא ,להיפ ךיא ,עקטירַאמ,
 טימ עלעציּפ ַא .ַאכ ,א5 ,ַאֿכ .עלעציּפ א ןעריוּבעג טסָאה וד
 ךיא יװ טקנוּפ ,ןעטלַאהעּברעפ עלעשיק ַא ןיא זָאנַא טימ ,ןעגיוא
 טָאה טציא זיּב זַא ,ַאטירַאמ ,סייוו ךיא .ןעזעוועג ןענעז וד ןוא
 -ניו רעגידלעטדעטש-ןיילק רעד ,רעטניו רעד טגיניײּפעג ךיד
 259 יב טרָאד רעטניװ רעד ,זיא רע רעװש ןוא ענדוג יװ .רעט



 ,םיובצ ם סא

 -נעמ רָאלק ןייק ,העױמ ןייק טשינ ךיז טהעז סע ואוו ,ךייא

 .לעסיּבַא זוא וצ טציא עשז-םוק ,ביוש עגיטֿכיל ןוא רעטס

 ךעלרעסַאװ טימ טרָא-הורּבָאנַא .,עליוו א ןַאהרַאפ זיא זנוא ייב

 ,םוק .ןדע-ןג ַא ,ךיז ןעדִיוה םוצ סעקװַאדשזוה טימ ,ןעדָאּב םוצ

 ,טייצ יד היצרעפ טשינ ,םוק
 ,אילעפ |

 לעקיטש ַא ףיוא ןערהָאּפּבָא ןעגעו קנַאדעג רעגיזָאדרעד

 -טנעגייא זַא ,ףירגעּב םעד טימ טשימעגנעמַאזוצ ךיז טָאה טייצ

 רעמוז ןעגיטנייה ןיוש יז טעװ ָאד ןעגינעגרעֿפ סיורג ןייק ,ךיל

 א רעכעה ןיוש יז זיא זיוה סרעטָאפ רהיא טימ .ןעבָאה טשינ

 ,טוא יז ןעדיימ ןעשנעמ עגידלעטדעטש יד ,ןעטייוו ןופ רהָאי

 ,שולַאצ טימ ,ןעמוקעּב טשינ יז טעװ ץעגרע ןופ ףירּב ןייק

 סָאװ ףױא ןוא ןעגירק וצ סָאװ טשינ ךיז יז טָאה ,ןַאמ רהיא

 טעװ דניק סָאד ,טנייפ יז טָאה לעדיימ-טסגיד סָאד .,ןייז וצ טוג

 רעד .זיא יז יװ ,עטדנזעגַא עינַאנַא ,עינַאנַא ןעָאה ןענָאק

 מָאה ,ךילריטַאנ סױרַא רהיא ייּב זיא ןערהָאּפ ןעגעוו קנַאדעג

 | : ץשולַאצ טגָאזעג גיטולּבטלַאק ץנַאג יז

 טייצ לעקיטש ַא ףיוא ןערהָאפוצקעװַא ךימ גיולק ךיא--|

 ָאק טעװ דניק סָאד ,דימ-טיוט ךימ להיפ ךיא .עלַאצ ,ןענַאד ןופ

 .עינַאנ ַא ןופ ןערעוו טגױזעגנָא ןענ

 ךיור ןעגידנעקלָאװ ַא טזָאלעג עלַאצ וליפַא טָאװ טשרעוצ

 .טגעלפ רע סָאװ ,ענימ יד טֿפַאמעג ןוא לעציּפשנרַאגיצ ןייז ןופ

 -ילק ַא טגָאזעגוצ םהיא טָאה רענעי ןעו ,טנעילק ַא וצ ןעַֿאמ

 טֿכַאמעג ,טגעלרעּביא ךיז רע .טָאה רעּבָא דלַאּב .טנעצָארּפ םעג

 עהייר א טנעכערעגסױא ךָאנ ,טרהעקרעפ ,ןוא ענימ עֿכײװ ַא

 ןיא ןעמהענטימ טעװ יז סָאװ ,םילֿכאמ עטוג ןוא ןעגרַאװשַאנ

 -יימ-טסגיד סָאד ןעטלַאהעגרעטנוא ךיוא טָאה סָאד .ןיירַא געוו

 | | / -עינַאנ יד ןוא לעד

 ַא .תועובש ךָאנ ףייא ןערָאװעג טגעלעגּבָא זיא עזייר יד = |

 -עג רעד רעּביא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה גָאט רעגיטֿפיל רענעש

 עטצוּפעג ערעטיול יד ןיא טנײשעגנײרַא ענדָאמ ןוא דנעג

 :סעשולַאצ סעגָאלדָאּפ עטרימשעג-שירפ ,עטיור יד טימ ןעּבוטש 54



 .,תורוד יירד

 -ַאמ ןוא ףָאטש רעקיטש ןעפרָאװעגגָא ןעוועג ןענעז ןעטרָאד ,ָאו
 עינַאנַא ןוא דניק .סַאטירַאמ ןופ ןערונשלעקניוו יד רַאפ עירעט
 ןופ דנעה יד ןעדנובעג טָאה םינּפ גידנעלֿכימש ךייוו ַא טימ
  טֿכעלפ יד יװ ,רעדנעּב יד .ןופ ןעקע יד ןעפרָאװעג ןוא דניק
 טיירג סָאװ ,עט'תיבה-לעּב יד גידנע'הפנח ,הלח רעגיּברַאפ א ןופ

 ,בוטש ןיא ןענַאטשעג ןַאד ןיוש זיא ַאטירַאמ .ןײרַא געוו ןיא ךיז
 ןופ ךָאנ ןעּבָאה סָאװ ,םישוּבלמ ערהיא טקַאּפרעּפ ,טסַאג ַא יו
 ןוא הלדבה ןופ ןייו םעגעי טימ טקעמשעג ּבוטש סנעטַאט
 םישוּבלמ עיינ ערעדנַא יד ,םימשּב ןוא טֿכיל ענעי טימ ,שודיק
 -ַאצ ןיא ןעגנעה טלַאק טזָאלעג יז טָאה הנותח רעד ךָאנ ןופ
 ,ןהעז וצ טשינ ייז לָאמנײק קנַאדעגַא סיּפע טימ קנַאש סעשול

 ךיא ַאטירַאמ ןוא טֿכַאנרַאפ םֹוצ טגיונעג טָאה גָאט רעד

 =ייר א סיּפע יו - ,םיצפח .עטקַאּפעג ערהיא טימ ןענַאטשעג ןיוש

 -ירעױרט ַא סיפע טימ טָאה יז ,ןײרַא געוו ןיא טיירג ,רעדנעז
 סנעֿכלעװ ןיא ,זיוה סנעטַאט םעד טֿכַארטעּב קילּב ןעמַאזנייא ןענ
 .עטַאט רעמירָא רעד ,גידנעטש יו ,ןעסעזעג זיא סע רעטסנעפ

 -ער רעגיּבייא'נַא סיּפע יו ,דנַאה רעד ןיא רפס ןעלעג ן'טימ

 -עג ךיז טלָאװעג טָאה יז ,טױט ןוא גנורעווילגרעפ ןופ שינעט
 טַאלג טגָאזעג טָאה יז רָאנ ,ּבוטש רעד טָא טימ ןענעגעז
 -ֿכָאנ ךיז ןהעז םוצ, ; ןײלַא ךיז וצ ,ןירַא טלעװ רעד ןיא
 *לָאמַא

 םעד ףױא ןעפרָאװעג יז טָאה קילּב ןעטלַאק םענדָאמ ַא
 טזָאלעגרעּביא ,עלעשיק ם'נופ ןעמונעגמורַא ,שינעפעשעּב םעניילק
 -עפעשעב םעד שוק ןעגירעיורט ןעטּפַאהלעקע םענדָאמ ַא סיּפע
 ,טנעגעזוצ ךיז ןוא שינ

 סיּפע טימ עלַאצ ןַאמ רהיא טימ ךיז יז טָאה טנעגעזעג

 -עג יז טָאה רעטרעװ-ןעגעזעג עֿכילטע ,ןעגיוא עטזָאלענּבָארַא
 טלעוו עצנַאג רעד ןוא לעדיימ-טסניד רעד ,עינַאנ רעד טקנעש

 ,םורָא

 -עגסיוא רעגיטֿכיל ךיז טָאה ןעגרָאמהירּפ רעטייווצ רעד

 געװ ן'רעּביא ןוא דנעגעג רעטייוו ,רעטייוו רעד רעּביא טיײרּפש

 858 ןעֿכלעװ רעטנוא ,רעסיימש ַא טימ עלעקשטירּב ַא ןהעזעג ךיז טָאה
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 ,.םיוּבטסַאמ א

 .8 58ה

 ציג ָב

 טימ טדיישוצ לעֿכילעמַאּפ ךיז טָאה סָאװ ,יורפ א ןעסעזעג זיא סע

 -קַא טסעג טימ ,שולַאצ טסייה סָאװ ,שנעמא ןופ טלעוו ַא סיפע

 דמערפ ענדָאמ ַא טימ קירּבַאפ-ןעפנָארּב עֿכילרעזיײק ַא ,סעקינזיצ

 ןוא םיבוט-םימי עשלַאפ ,םיתּבש עשלַאּפ ןופ טלעוו ַא ןוא דניק

 -עג זיא געט עגיזָאדיד רעטנוא .געט עטפַאהלעקע עגיניזטֿכײל

 עגיזָאדסָאד .סעגיטֿכיל ַא ןוא סנעש ַא ,סגנויַא ןעּבעל ַא ןענַאטש

 עסײה ַא טהעגרעפ סע יװ ,ןעגנַאגרעפ םַאזגייווש זיא ןעּבעל

 7 ,ןוז עגיטֿכיל
 ,לעֿכילעמַאּפ ,לעֿכילעמַאּפ ןעגיוצעג ךיז טָאה ַאטירַאמ ןוא

 -רעק רהיא טעדימרע ,טרַאנעגּבָא ,טשיוטטנע יז טָאה טלעװ ןייא

 -עמ עכילהערפ ןוא םיתּבש עצנַאג ערהיא ןעֿכָארּבוצ ןוא רעּפ

 -ַאמ ,םוק ,םוקק :ןעפורעג ,ןעגיוצעג טָאה ערעדנַא יד ןוא ,לעּב

 | ".עטוג ַא ןוא ענעש ַא ,עיינַא טלעװ ַא ןיא ,ַאטיר



 ,ליימ 101

 ,ןעבעל ןופ םוחת ןיא
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 ,ןעטנַאטעליד ןוֿפ רוד רעד

 ןעטעווערָאהרעפ םעד רַאפ טָאה ?ענעױֿפ עטֿכיײפ , ,עיליוו יד
 ,טנַאטעליד םעד רַאפ ,סלַאטנעלַא ,טדָאטש רעסיורג רעד ןופ שנעמ
 רעטרע עטריגָאלַאס יד ןיא רעטניװ ןעצנַאג ַא ּבָא-טּבעל סָאװ
 רעד ןופ גנַאלק םעד רעטנוא ,עירטקעלע ןופ ןייש םעד רעטנוא
 -ירג ןופ עיגָאלָאעזַארּפ רעד רעטנוא ,קיזומ-ןָאלַאס רעלַארעמַאק
 -ריּפָאק ,המשנ רעד ןופ טייקטלעטסניקעג םּתס ןוא טסנוק עשיֿכ
 ,רהָאי ןיא טייצ לעקיטש ַא ןעּבעגעג טָאג טָאה--,יירעמרעווש רעט
 רעד טימ ןעפערטוצנעמַאװצ ּביל ךיז טָאה שנעמ ַאזַא סָאװ
 ,רוטַאנ

 -רע יד ייב .רעמוז םישדח רָאּפ עניילק יד ןענעז סָאד
 ערעל סָאד ןוא ןעגער רעד םהיא טָאה געט-תוּכוס ךָאנ עטש
 רע זיא .ארומ רעגידלַאװעג א טימ ךיז ןופ ןעּבירטרעפ דלעפ
 טלָאװ טסייג-ןעגער ַא סיּפע יו טקנוּפ ,רהיא ןופ ןעפָאלטנַא
 רע זיא רעמוז ןעמירָאװ ןעטֿכײל םוצ רָאנ ,טגָאיעגֿכָאנ םהיא

 ענימ רעטלעטסניקעג א סיּפע טימ ןוא רהיא וצ קירוצ ןעמוקעג
 !לרעטסעװש ,וטסֿכַאמ סָאװא :ןעּבעגעג דנַאה יד רהיא רע טָאה
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 ,םיוּבטסָאט א

 ןעלדיט ,ןעשיט ,קנעּב ,קנעש :ןעלּבעמ עטריזיליטס עניזּפ טימ

 *עגעּב רעמוז םוצ טצעי ךיז וטסעוו ,סענינַאיּפ ןופ גנַאלק ןוא

 וַא ,קורדנייא'נַא סע טֿבַאמ יקַאט בור'ס ןוא *,ייז טימ ןענעג

 -שנעמ ןעגיזָאדמעד ןופ ךיז ןיא סיפע טּפַאזעגניײא טָאה רוטַאנ יד

 ,רעטסעווש א יװ ,ךילנהע םהיא ןיא ןערָאװעג ןוא ,טנַאטעליד '

 טימ רעטג'װ ןוא טסּברעה קיטש ןעטלַאק םעד טּבעלעגּבָא

 ףיוא דרע יד ךיז טָאה ,עטָאלּב ןיא ןוא טיוק ןיא גנילהירפ קיטש ַא

 ןעּבעל טזָאלרעפ ליטש ערהיא ןופ ּבָא-לעסײרטַא ןעבעגעג ךיג

 טימ ןערָאװעג טישעּב ,טױה רעלעה רעד ןופ יװ ,גנולצולּפ ןוא = -

 יװ טקנוּפ ,ןעמולּב ןוא ןעטעקוּב טימ ,ןעלדָאנ טימ ןוא סנירג |

 :הפינח רעגיניזטֿכײל ַא טימ םעטָא ןייא ןיא ן'רזח ךיז טלָאװ יז ;
 טױבעגסױא ריד ךיא ּבָאה סָאד ,ןעש עטיּב ,ןעמָאקליוו--

 ןעטייצ ןוא ןערהָאי ייװצ רַאפ יװ ,ןערהָאיַארַאפ יװ ,ןעּבעלַא

 -עמ ,טסורּב ןייד קרַאטש ,רימ טימ קרַאטש םעטָא יּבַא ,קירוצ

 .רעטניו םעיינ םעד ףיוא טפַארק ןייד גיט
 -יװ רעד ףיא ןָאהטעג םוא קֹוקַא ךיז טָאה ןעמ ןעװ ןוא

 -ייא םעד טזָאלעגרעּביא ךיוא יז טָאה *ענעױֿכ עטֿכײּפ, יד ,עיל

 1 .קורדנייא םענעג
 לאוו ,ףרָאד ןימ ַא ןעזעוועג זיא ?ענעױֿכ עטֿכיפ, עיליוו יד

 -וצ ןעשנעמ ןעשיטדָאטש ןופ קַאמשעג ץטיול ךיז טָאה רוטַאנ יד

 ןעּבױהעגּפױא ךיז טָאה טרָאד--ָאד ,ָאד--ָאד .ןעש טגעלעגנעמַאז

 -ַאוו ַא ,זלעפ רעֿכילטסניק רענעטלָאּפשוצ א ,טרָא ךַאלפ א ,גרַאּב א

 רעד וצ טנהָאנ ןעֿכַאז ךָאנ ,ךָאנ ןוא ןענַאטנָאפ דָאּב -ןוז ,לַאפרעס

 ,רוטָאנ רעדליוו

 -ָאה ,טָארעּב סטָאג ףיוא טסּברעה ןיא יז טזָאלעגרעּביא

 ,רעטֿכעװ עמירָא רַאּפ ַא טּבעלעג רעטניוו ןעצנַאג א טרָאד ןעּב
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 ָאד .דנעגעג רעד ןופ רעקעה-ץלָאה עֿכילטע ,סנישעוו עֿכילטע

 ןופ רעשעלפ ,ןענידרַאס ןופ סעקשופ ןעפרָאװעצ ןעגעלעג ןענעז

 סָאד ןוא ףירּב-סעציל ,םיבתּכ ,ריּפַאּפ ,עטַאװ רעקיטש ,תואופר

 -טנַא ,טצומשעגנָא טָאה שנעמטדָאטש רענרעדָאמ רעד סָאװ ,ץלַא

 ,גידנעפיול
 -ליװעגמורַא רעטניװ ןעצנַאג ןיא ָאד ןעכָאה ,םעדרעסיוא



 .40ז7 ןד ירד

 / ,עגיסיפ-ריפ ןופ עיגרָא עדליװַא סיּפע ןוא ץעק ,דניה טעוועד

 ערעדנַא ןופ טּפַאלעגרעּבױַא לָארטנָאק ןהָא ךיז ןעּבָאה סָאװ

 יי .רעטניוו ןעצנַאג םעד ָאד טּבעלעגּבָא ןוא סעיליוו

 טרָא סָאד ךיז טָאה ,רעמוז רעד ןעמוקעגנָא רעּבָא זיא

 -ַאװ; יד .טסעג-רעטניװ ןוא ץומש ןייז ןופ טגיניירעגּבָא לענש

 -יּפש ןענַאטנָאפ יד ,ןעשיור ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ?ןעלַאּפרעס

 ןעמ זיא ןוא .ןעהילב לענש רעטעלּב ןוא רעמיוּב יד ,ןעצ

 זיא סָאד זַא ,טכודעגסיױא ךיז טָאה ,ןעטייו ןופ ןענַאטשעג

 סימדא ענייז ןעבירטעגסױרַא טָאה טָאג ואוו ,ןדע-ןג רעטייווצ רעד

 רעניואוונייא רַאפ ךיז טכוזעג ןוא ,עשידרע יד ,ס'הוח ןוא

 | | ,םיֿכאלמ

 ןייז וצ ןעגנַאגרעד ןיש ויא רעמוז רעד ןעװ ,בור'ס

 -עג טרָאד ןופ ןעשנעמ יד ןעמ טָאה ,טייקגיטייצ ןוא טייקסייה

 הערָאּפ םוצ רעֿכיטדנַאה עסייו טימ דנעגעג רעד רעּביא ןהעז

 טימ ,ןערונש טימ ,רעמיוּב טימ ,סמעלַאּב טימ ,טעקָארק טימ

 םעלַא םעד טימ ןוא סערַאטיג טימ ,ןעלדיפ טימ ,סעקװַאדשזוה

 רעד ןופ ןעסינעג וצ ןעּבעגעג ייז טָאה טָאג סָאװ ,םענעש

 -עג יד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז יז ןעװ ,ךָאנרעד .רוטַאנ רענעש

 -עועגנָא ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ יד זַא ,טנָאקרעד ןעמ טָאה ,דנעג

 ןעסע ..ןעֿפרַאד ןוא טפול רעד טימ טגיט
 ערהיא טיט דנעגעג יד טֿפַאוטעּב טוג טָאה ןעמ ןעוװ

 ,ןעמולב טימ עטצוּפעב ןוא עטריצעּב ,ךעלזייה עטּברַאפעג עניילק

 -בָצ טגנידעבנוא ךיז ןעמ טָאה ,ןעלָאט ןוא גרעב ערהיא טימ
 ַא טימ סֿכױה ַא ןעוועג זיא זיוה סָאד ,זיוה ןייא ףיוא טלעטשעג

 -ירג ן'רעטנוא ןופ םיוז ןעטעדלָאגעּב ןעטּברַאפעג ַא ןופ גַאזגיז |

 םורַא ךעלסעג עניילק ,ןענידרַאג טימ רעטסנעפ עכייה ,ךַאד םענ

 טלעקיװטנע-טשינ יד טשינ ,ןיינ .ןעמולּב ןופ סעקיאַאזָאמ טימ

 ןיא טרָאד ,ָאד ייז טנעגעגעּב ןעמ סָאװ , ,ןעטעקוב-ןעמולּב עהיור

 ,ףרָאד
 םענעי טימ ןעקעמש סָאװ ,ןעמולּב יד ןעוועג ןענעז סד

 -ָארט וצ ייז טנחעװעג זיא שנעמ רעטנעגילעטניאינא סָאװ ,חיר

 859 סנעסופ וצ ןעגעלעב ,עטּבילעגַא יײז ןעקנעש ,ץַאל ןיא ןענ



 א ןעמולּב יד ,ןעקעמש ייז יװ, :טפָא ןעגָאז ןוא ןעטיוט ַא ייּב
 טָא "ןעריצעג וצ ייז טימ עּביל ענעש רעזנוא .רעטוג ַא ןדע-ןג
 טָאה ואוו-טשינ-ואו .ןעזעוועג ןעמולּב יד ןענעז טרָאס ַאזַא ןופ
 ןיא "לעמיױּב ענעױֿכ, טֿכײפ א ןעמולב יד ןעּבענ ןהעזעג ךיז
 יז ןעבָאה ,ןעזעוועג גנוי ךָאנ ןענעז ייז תמחמ סָאװ ,ןעטרָאג
 טביורעּב ןוא דננגעג יד טקעמשרעפ חיּר ןעטֿכײפ רעייז טימ:

 רעד ייּב סרעדיוה עטעּבעגסױא ןעש רָאּפ ַא .תוחיר ערעדנַא עלַא
 ךיפ ,ר;סָאװ טימ טצירּפשעג גיּבייא טָאה סָאװ ,לדנַאטנָאפ ַא ,ריט
 -ניו ,רעמוז טנעכיײלעב ןעּבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןופ ןעטנעמונַאמ|
 -ַאּב ענרעזעלג םּתס ןוא ַאטיזָארפַא } גנילהירפ ןוא טסּברעה ,רעט
 -עג ןוא רעֿכעד ןעציּפש יד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,סמעל
 !גידעבעל ויא ָאד !גנילהירפ ןיא ָאד !טמוק !טמוק, : ןעפור
 !רעמוז רעד !רעמוז רעד טבעל ָאד

 -עּב ןוא טניישעגפיוא טָאה ןוז יד ןעװ ,יקַאט בור'ס ןוא
 -ָאלשעג סע טָאה ,ןעלמיוּב ענעױֿכ יד ןופ ןעציּפש יד טגידלָאג
 עיצַאקַא רעשירפ ןופ חיר ןעטרַאצ-טנעגילעטניא םענייפ ַא טימ ןעג
 טגנערּבעג טּפָא ןעּבָאה ןעמולּב עגיזָאדיד .ןעמולּב-סגנילהירפ ןוא
 רענעמ ,ןעיורפ עדנעכיל ןופ רע'מינּפ עגנוי קנַאדעג ן'פיוא
 סָאװ ,סעֿכלעזַא סיּפע ןוא ,רעדניק עט'מולח'רעפ ,עטֿכַארטרעּפ
 ,ןיימ-סנעּבעל ןעֿבילנהעװעג ןופ טייוו זיא סע

 ךרוד קילּבַא ןעפרַאװ וצ טּבױלרע ךיז ןעמ טָאה ןוא
 ענעדלָאג טימ טנעגעגעּב ךיז ןעמ טָאה ,רעטסנעפ-ןעּביוש יד
 לאפר ןעסעזעג ןענעז סע עֿכלעװ ףיוא ,דנעװ יד ףיוא ןעזינרַאק
 ןענעז סע .ןעטפַאשדגַאל ערעדנַא ךָאנ ןוא סואעטעמָארּפ ,ךאלמה
 ןוא רעטעג עשיֿכירג ןופ ךעלטנעמונָאמ טרָאד ,ָאד ןעגַאטשעג
 | וה ,ןעפמינ



 שור עילימ אפ יד
 אונו עטנישע א

 עננו

 -טרעצ ַא רהעז ןעזעװעג זיא בוטש רעד ןופ עילימַאּפ יד
 ,תֹוחּפשמ עשיטנַאטעליד ענעי ןופ רעדָא םוצ טגנַאלעּב ןוא עֿכיל
 -יּפש ,ןצגניז ,ןעביירש ,ןעצינש ,ןעגעֿבײצ ,ןעלָאמ . ןענָאק סָאװ

 ,טשינרָאג ייז ןענָאק ןעמונעג דנורג ןיא ןוא ןעל

 .טָאה סָאװ ,רעטומ א ןעזעװעג טרָאד ,רעגייטש ַא ,זיא סע

 ןופ יורפ ַא ,ןעגניז םוצ םיטש עסיזַא טַאהעג דגעגוי רעד ןיא

 ,עט'תיּבה-לעּב-ּבלַאה ,עשיטעקָאק-ּבלַאה ,עֿכױה א ,גיצרעפ רהָאי ַא
 ןעדלָאג ַא טימ ןעייוצרעפ ,זָאנ רעד ףיוא ענסנעּפ טימ ןיטריוו 8
 ןעגניז יז טָאה רעּבָא טנייה .לערעױא םעניילק םייּב עלערינש
 ןָאהטעג ריטעקָאק ַא לָאמ סעדעי יז טָאה ,ךיוה טנָאקעג טשיג
 =נֲא ןעֿכַאמ טלָאװעג ןוא ליטש-רעד ןיא עלעמיטש ןעֿכַאװש ן'טימ
 ,המשנ רעביל ַא ןופ קורדנייא

 רעּבָא רע טָאה ,טנָאקעג טשינ ןעליּפש טָאה רעטָאפ רעד
 טָאה ןיא ןצלָאמ םוצ לעזנעּפ ַא ןעטלַאהעג דנעגוי רעד ןיא
 ,רעדליב ,ןעמולב ענעדישרעפ טהערדעגנָא ךָאֵנ טנייה םורעד
 281 'סָאװ ,רעדלעװ ןוא רעדלעפ ץשירַאנ סיּפע םּתס ןוא ןעשזַאזייּפ



 ,םיוב טטאמ

 ,ייז ןופ גנוטיידעּב יד ןענַאטשרעּפ טשינ טָאה רענייק
 רעּבָא רע טָאה .טנָאקעג טשינ ןעלָאמ טָאה ןהז רעד

 טכָא טשיורעג ןוא ןעגנוזעג ןוא ןָאטירַאּב םעגעעפָא'נַא טגָאמרעּפ
 ,ףַארגָאנָאפ ַא ןופ סעקניטסַאלּפ יװ ,טסעג יד ןעשיווצ

 טימ ףָאוָאליפ רעגדָאט א ,ןעזעוועג טרָאד זיא רעדורג ַא

 ןנליפש ,ןעגניז רע טָאה .זָאנ רעטמירקרעפ רעד ףיוא ןעלירּב
 "אירּפש ליפ ןעסעזעב רעּבָא רע זיא ,טנָאקעג טשינ ןעלָאמ ןוא
 ןעשיוװצ ןעפרָאװעג טכָא רע טָאה ןעּכַארּפש יד טימ ןוא ,ןעכ
 ,לרעטסעווש ַא ןוא .סמעלַאּב עגייז טזמ רעֿכַאמנעצנוק ַא וו ,טסעג
 ,ךעלטדנעה עטקָאטעג ןוא ךעלעקעב עגידֿכעלײק טימ ,לעדיימ ַא
 .ןעזעוועג טרָאד זיא

 "נעלק רעד יב ןוא ,טאהעג עלעדיפ א רַאפ רעיוא'נַא יז טָאה |
 ו ,לעטדנעה סָאד ןעגיוצעג יז טָאה ,ןעזייוועּבוצ ךיז עטיּב רעטכ
 םייּב ןהעזעג טרָאד ןעמ טָאה ,טעדרעסיוא ,ליֿפאלמ .גידלעדיפ ַא
 טלעטנעמ טצמַאס א טימ טעשדניה ,עריושעג 8 ןעפיולמורַא שיט
 .טעלק עטעדלַאגעּב ןיא לעגיופ-ליּפש ןעּביז ,סקעז א ,ךעלקעלג ןוא
 ןוא ןַאדרַעטסָא ,ןעטידָארּפַא ןופ ךעלטנעמונָאמ רַאּפַא ,סעק
 -הֵאר ענ}ױלָאג טימ ןעטפַאשדנַאל לעסיּב ַא } םנהיג ןיצ ץטואעפרָא
 -ָאֹב טסייג םענרעדָאמ ץטיול ואו ,רעדליּב-דָאב םתט ןוא ןעמ
 ןעמאווצ רענעמ ןוא ןעיורפ ךיז ןעד

 ןופ טָאה יז סָאװ ,םעד ץָארט ,זיא החּפשמ עגיזָאדיד טָא
 -וקעג ,לַאטיּפַאק ןעסיורג א טגנערבעג לעטדעטש ןעֿכײר םעניילק
 רעד ןופ ןעּבעל םוצ ןעסַאפוצוצ ךיז קשח םענדָאמ ַא טימ ןעמ
 ןענעז ,עלע'הקבר ,עלעגיופ : ןעמענ ערהיא .טדָאטש רעסיורג
 -עװער ,אקשטעלעפ ףױא ןערָאװעג טלעדנַאװרעּפ ךיג סיּפע
 .טברעפ ךָאנ ןענעז סע עֿכלעװ ןיא ,ןערינַאמ ערהיא .ַאקשט
 .לעטדעטשניילק רעמַאזגנַאל ןופ ןעגנוגעוועּב יד ןעוועג ןעטלַאה
 ניִמ .עלעגש ןערָאװעג ,ןישַאמ א ףיא יװ ,ךיג ןענעז ,טייקגיד
 | ,טקַאט ןעשיטדָאטש

 ןיוא ןָאהטעג ףרָאװ ַא דלַאּב ְךיִז ייז ןעבָאה ,םעדרעטיוא
 וימ טרָאד ןופ ןוא טלעװ רעד רעּביא סעיסרוקסקע ענעדישרעפ
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 יירד

 .ןערוגיּכ ןופ ּפָאלסָאדײלַאק ןעטלַאק ןימ ַא סיפע טֿכצרטעּב ןעמ

 ןוא גנוהיצרע רעלעדײא וצ טנירענרעכוו ןוא סענָאב רָאּפ ַא

 -רעפ וצ טַאהעג קעװצ םעד טָאה סָאװ ,סעֿכלעזַא סיּפע ךָאנ

 '.טלעוו עהיור סטָאג ןעלעדייא

 .תורוד

 ןופ עילימַאפפ יד טָאה לָאמטפָא זַא ,תמא זיא סע
 טָאה סע סָאװ ,טייהנעגנַאגרעפ ַא סיּפע ןיא טנהָאירעד "ןעזיור

 ,םיבוט-םוי ןוא םיתּבש עגידלעטדעטש-ןיילק עטלַא טימ טקעמשעג

 טָאה סָאד ..רעּבָא ,דיירפ רעגיזָאלגרָאז רעגילָאמַא ןוא טֿכל טימ

 ,םעד טָאטשנָא ןוא ןעסעגרעפ וצ ךיז טערַאטסעג ךיג תחּפשמ יד

 : :ןעסעומש ערהיא ןיא טהערדעגניירצ ךיז יז טָאה

 . ךיז ןופ ליװ סָאװ ,ןעפָאלקיק ,ןעיצענעו ןייק עזייר יד--

 | .ידרע יד ןצ ,לסיירטצ לָארַא

 טזָאלרעפ ,ןענירג ןָא-ןעּבױה רעדלעפ יד ןעו ,טייצ-רעמו

 רעד ןיג ךיז טצעזעּב ןוא טדָאטש יד "עילימַאפ-ןעזיור, יד

 רעגניז ,רעליּפש ערהיא טימ ?ענעוֿכ עטֿכייפ , עיליוו רענעגייא

 ,רעמוז ןעצנַאג א ףיוא רעלטסניק ןוא

 יד ןעמ טהעז ,ןוז יד ףא רָאנ טנייש סע ןעװ רעגָא
 ןעגיוא יד ןעּביײרסױא ךיז ,רעגעלעג ןופ ןהעטשפיוא ןעשנעמ

 .יד ןעקצטסרעטנורא ןוא ,סעציילּפ יד ףיוא רעֿכיטדנאה ןעפאכ

 טצעז ךָאנרעד .טיעגושמ יװ ,רעסַאװ ןופ ןענַארק יד רעטנוא ּפעק

 -עלג-ייט יד ןיא ךיז טפיטרעפ ןעמ ןוא שיט םוּרֵא ךיז ןעמ
 .ָאד ןָא-טבױה ןעמ ,טפַאז ןוא רעקוצ ןעסיז טימ טשימעג ,רעז
 טלעוו רעד םוהַא סעזייר עסיורג יד טימ ןעמהיר וצ ךיז רעדיוו

 -ַאט, ןייז טימ ןעוייועב וצ רעדעי ןָא ךי טּבױה סע רעדָא

 ,טקנעשעג םחיא טָאה טָאג סָאװ ",טנעל

 -עג רעטסנעפ יד ךרוד ,טָאה הנבל יד ןעװ ,וצ-טֿכַאנרַאפ

 ןענַאלַאס עמיורג יד ןיא רעטעלּב םתכ ןוא ןעיליל יד טלעטרעצ

 -טיירּב ,טיילעגני ןֶא ךיז ןעמוק ,?עילימַאפ-ןעזיור, רעד ןופ

 ,ןעגנוזעּב ןערעוו ןעפמינ-ןעיורפ ןוא ,ןעלדיפ טימ ,עגידעשולעּפַאק

 ,םוטרעטעג ןעשיכירג ןעטייוו םוצ ןעגיוצעגקעװַא ןוא ןעגנולקעב
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 םיומטסאמ י

 ז סיּפע ןעוועג "עילימַאפ-ןעזיוו, יד ויא יקַאט םורעד
 -ירג רעד ןופ טלעוו רעשירעטכיד רעד רַאפ טרָא-;ורֹּבָא ןימ

 -יױפ יװ ",רעטעג, טּפַאכעג ןעמ טָאה טרָאד ןעד ,טדָאטש רעס

 ו ,לעּכרַא ןופ ןעטָאשעג ךיז ןעּבָאה ןעיורפ- -םיֿכאלמ ןוא לעג
 יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא .ןעזעוװעג ייז ןענעז לעדייא .ןעגילפ

 יד טָאה ,עגַאל רעטוג רהיא ןיא ןענַאטשעג זיא עינלעשזרָאג

 עינלעשזרָאג רעד טימ גנודניברעפ ַא טַאהעג טדָאטש עטנהָאנ

 רהיא , ץָארט ,טָאה ?עילימַאפ-ןעזיורג עלעדייא יד סָאװ ,טימרעד

 -ייא "ןוא-שעמַא טגָאמרעּפ *,טלעו רעשיטילָאּפ, רעד וצ גנוגיונ
 -הער יד עינלעשזרָאג רעד טלעטשעגוצ טָאה 'עכלעוו ,קירּבַאפ-ןעז
 ,ןענישַאמ ןוא ןער

 -סקע'נַא ,שנעמ רעטנהָאנ ַא ןענַאטשעג זיא רהיא רעּביא
 -ָאמ 'ר ןופ ןעגיוצעגסױװַא ןעמוט עגיויר טָאה סָאװ ,רָאטַאטַאָאלּפ :

 טסייה עינלעשזרָאג יד ,יז טָאה ןעמ ןוא עינלעשורָאג טעיט
 ןעּבעל סָאד יװ ,רצפרעד טַאהעג ּביל ,סע

 ןופ ןררעה יד ןעגעלפ--,ןייּב רעטעפ ַא זיא עיטָאמ 'ר--
 לעדנַאה םוצ טגיױטעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,שזור עילימַאפ רעד |
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 ןעשיווצ ןעגָאז ,רעטעג ןופ ןעמענ טימ ןעטיש םוצ יו ,ועסעּב
 -וק לָאמַא ןוא זנוא וצ ןעטעּברעפ לָאמַא ןעמ ףרַאד ייז--.ךיז
 ז"א'מ ןוא .ןעדייל טשינ טעװ ןופרעד רחסמ רעד .ייז וצ ןעמ
 .טסַאג וצ ייז וצ ןעמוקעג לָאמַא יקַאט

 רעד ןופ רעטומ יד זיא םיבוט-םימי עסיורג יד רַאפ בור'ס
 -לעשזרָאג רעד ןיא ןעמוקעג רעטֿכָאט רהיא טימ שור עילימַאפ

 טגָאזעג ןוא סגעטנָארּב עסיז ענעדישרעפ ןופ טפיוקעגנייא ,עינ
 ; ץַאטירַאמ ּוצ

 וצ ןעמוק טשיג לָאמַא יז ןענַאק ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר--
 - ָאה!זיוה רעזנוא ןֹוא ןיא טדָאטש יד ןעש יװ ,טָאג ,ךַא ?זנוא
 -ייקכילמעוקעפ ענעדישרעפ ןוא זַאג ,עירעטקעלע ךָאד יז ןעּב
 ערעזנוא ןעטֿכַאּבָאעּב ,זוא וצ ךָאד יז ןעמיק ,ַאטירַאמ .ןעט
 יד ךָאד יז ןעּבָאה .לַאטעמ ןוא ספיג ,זנָארּב ןופ רעלעמעג
 | ,זגוא ייּב עגָאדַאמ

= 



 ,תורוד יירד

 ערהיא ןיא וליּפַא טֿכַארטעּב טשינ ךיז טָאה ַאטירַאמ ןוא
 סעשולַאצ רהיא טָאה רעּבָא טייצ רעטצעל רעד ןיא .רעטרעוו
 -ירשעג טפָא טָאה יז .ןיהַא ןעסיוטשעגקעװַא זייװֿכעלסיּב ּבוטש
 ןופ עלעפיּבַא טלהעצרעד ,עילימַאפ רעד וצ ךעלעווירב ןעּב

 ,ייז וצ ןעמוקעג יז זיא דניצַא ןוא ןעּבעל רהיא
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 .טלעוו טיינ יד
 טעאמטשפרא / 6 ר מאת

 עֿפלטױר ענעש ַא ,ןעגרָאמהירפ םוצ יז זיא ןעמוקעגנָא

 ענירג יד טגיֹולָאגעּב ןוא טייז-חרזמ ןופ טניישעגפיוא טָאה ןוז = }
 סמעלאּב ענרעזעלג ןוא ךעלמיוּב ענעױֿכ עגנוי יד ןופ ןעציּפש

 טשינ רעֹּבָא ,ןעמולּב טימ טקעמשעג טָאה סע .סענַאטיל יד ןופ
 סיּפע ןופ חיר ַא ןעװעג זיא סָאד .ןעמולּב-טפרָאד עֿכַאפנייא יד
 ןיא ןעלהיפ סע ןַאק ןעמ סָאװ ,סקיװעג ןעשיטנעגילעטניאינַא

 -ָאלשעג טָאװ סע .טדעטש יד רעטנוא רענטרעג עסיורג יד
 ּבוטש ןופ לעגױפ-ליּפש יד ןוא ןַאטנָאפ םעד ןופ רעסַאװ ןעג

 סָאד טֿכַאמעג טפָאהּבעל סיּפע ןוא טרעשטיװצעגסױרַא ןעגאה

 -עגקעװַא ךיז טָאה ַאטירַאמ .םֹורֲא ןעּבעל סָאד ןוא סקיוװעג

 םענעטנַאלרב םעד טֿכַארטעּב ןוא עליװ רעד רַאפ טלעטש

 יד ןוא ךעלטנעמונָאמ יד ,םָארטש-ןַאטנָאפ םעד ןופ שטשילּב

 טליּפשעג ךיז ןעּבָאה סע עכלעװ ןעּבענ ,ךעלמיוּב ענעיוֿפ עגנוי

 ערעייז .ןעגײצליּפש עטרילָאק ןוא ןעפייר ,סמעלַאּב טימ רעדניק
 -עגקעװַא סיּפע ןעּבַאה ןעײרעליּפש ןוא ןעיירשעג עשירעדניק 6



 ,תורוד יידד

 טייקדימ ןוא| ץרַאה ןפיוא טייקרעווש סָאד ץַאטירַאמ ייּב טּביױר
 | ,טֿכַאנ יד ןעפַאלשרעד טשינ ןופ

  ַאטירַאמ טָאה-.םורַא טלעװ יד ןיא טוג ןוא ןעש יו --
 זיא יז ןעֿכלעװ וצ ,זױה סָאד סָאד זיא-.ךיז וצ טעשטּפעשעג
 ? ןעמוקעג טסַאגוצ

 ַא ןיא ןירַא ,לריט סָאד טנעפעעג לעכילעמַאּפ טָאה יז
 : עדליװ יד ןָאהטעג גָאלש ַא זָאנ רהיא ןיא טָאה סע .,לרָאדירָאק
 םילֿכאמ ערעייט ןופ קַאמשעג ןעטוג ןוא ןעמופרעפ ןופ תוחיר
 | .ןענייוו ןוא

 רעד ןופ עקשטעטירַאמ רעזנוא זיא סע !רענייא טָאג--
 -:ןערהָאי רהיא ףיוא ןיוש ןעפָאה רימ .עֿכלעװ ,יד ,עינלעשזרָאג
 -רעצעג ַא טימ טנעגעגעּב רהיא ַאקשטילעפ לרעטֿכעט סָאד טָאה
 .ןעזלַאה ןוא ןעשוק טלעט

 רעזנוא ןיא ןהעז וצ יז רהעז טהערפ זנוא ,ןעמָאקליוו--
 ,רעטֿכָאט סואיטָאמ ןַאּפ ,ןיינ ,יוא ,סעיטָאמ 'ר ,ןעמָאקליװ .זיוה
 ןוא עינלעשזרָאג ןיא עיסרוקסקע רעזנוא סיפע יז ןעקנעדעג
 עטרַאצ יד טָאה--? ןענייוו ןוא סנעפנָארּב ערעייט יד ןעפיוקנייא
 --.טּפַאֿכעגרעטנוא רעיוא םייּב עלערינש םענעדלָאג ן'טימ רעטומ
 ,רעיולצ ַא ךאלמ ַא טסָארּפ ,ןעסקַאװעגסױא ןעש יו ,ַאטירַאמ ,ךַא
 ,ךַא ןוא רעטומ יד ,רעיורג רעד ,רעטָאּפ רעייא טֿכַאמ סָאװ
 -יֿפרַאנא ,ןַאמּפיױק ַא ,שנעמ ַא ,טֿכַארּפ ַא ךָאד יז ןעּבָאה ןַאמ ַא
 יז ,ךַא .טֿכַארּפַא ןהוז ןייא ךָאד יז ןעּבָאה ,ָאי ןוא .טקעט
 יז ןענעז .רענייּב ןוא טױה--ןעלַאפָאגּבָא לעטיב א רָאנ ןענעז
 -דלעפ יװ ,ןעסָאגעגנָא טשינ ןוא לעדייא ןוא סָאלב רעּבָא ךָאד
 ןוא םישוּבלמ ערעוװש יד ךיז ןופ ןעפרָאװעגּבָארַא .,ונַא- .עדיומ
 ' ,ליומ םוצ סיּפע ןעמונעג

 סַאטירַאמ ןענעז שיט םייּב עגימורַא יד ןופ ןעגיוא יד
 עֿכילדניײרפ-טסַאג יד ןוא ,ןענהיּכ יװ ,ןעלַאפעּב רוגיפ עקנַאלש

 :ץַאטירַאמ ןעבעגעגוצ טָאה רעטומ
 -עװעג ,ןַאמ ןיימ :עדנעזעװנַא יד רָאפ יז ךיא לעטש--

 רעמיּב :טלָאמ ,רעלטסניק-רעלַאמ רעגיטציא ךיוא ןוא רענעז
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 ,םיומססַאפ

 -רעזיק רעד ףױא ןעטערטוצסױרַא טֿכַארט ןוא גיטכערּפ טגניז 1

 רשפא טציזעּב ,רעטעדליבעג א ,רעטייװצ רעד .ענהיּב עֿכיל
 ןוא ןעֿכַארּפש-ריט רעסיױא ,ןעשנעמ רַאפ ןעֿפַארּפש ןהעצפופ

 ,ןרעטש יורפ ,זנוא רַאפ יז ןעהעז דניצַא ,ונַא .דייר-רעדניק

 טימ טצעי ,טעטיזרעווינוא רענטומָאלַאק ןופ ןירערהעל ענעזעוועג
 'ה ,וַאלצַאװ 'ה ,ָאי ןוא ,זנוא ייּב ןירענרעבוג עדַאנג סעטָאג

 ןענָאק ,קומש-טסנוק רעסיוא ,עדלעמעג עֿפילטסניק ןופ רַאװקיטנַא

 ,ןטסעג יד יז

 -ורַצ יד ףיוא ןָאהטעג קילּב ןעדנעקיצטנע'נַא טָאה ַאטירַאמ
 .טֿפַארטעּב ייז ןוא עגימ

 -םופ רהָאיַא ןופ ןַאמַא ןָא-ןעּבױא ןופ ןעסעזעג ןיא סע

 טנהָאמרעד טָאה סָאװ ,לעדרעּכ יורג-סייוו ןעריושעג ַא טימ ,גיצ
 זָאנ רעֿכילמורק ַא טימ ,ךַאד-יורטש ןעטלַאינַא ןופ ּברַאפ רעד ןיא

 ןופ ךעלזעלג ייװצ ןעגעלעג זיא סע רעֿכלעװ ףיוא ,טייז ַא ףיוא

 סע סָאװ ,לעטיה ענדָאמ ַא סיּפע ןוא ,ףָאזיליפ-השעמ ,ןעלירּב
 רעלטסניק-ןעטנַאטעליד עטלַא יד ןופ פעק יד ךעלמיטנעגייא זיא
 -ץֹּב ןוא ייט ןעטוג ןופ םעט םעד טעקשטָאמטעגֿכָאנ טָאה ןוא
 ,רעּב רעטַאז ַא יו ,ךיז טקעל

 -אנ ןוא םואַאנ ןהיז עדייב ןעסעזעג ןענעז רהיא ןעּבענ

 רָצִח ּפָאק ןעטלעזיירקעג ַא טימ רעצרַאװש ַא ,רעטשרע רעד .ןַאט

 רע .רעסעמ-קַאה ַא ןיא טנהָאמרעד טָאה סע סָאװ ,זָאנ ַא ןוא

 -רעטנוא ןוא ןעגיוא עסיורג רָאפַא טצָאלגעגסױא סיּפִע טָאה
 ",ןָאטירַאּב םענעפָא, ןייז טימ ןעגנוזעג

 -ילמורק ַא טימ רעדנָאלּב א ןעזעוװעג זיא רעטייווצ רעד

 -רעפ ןעגױא יד טימ ןעסעזעג זיא סָאװ ,ןעלירּב ןוא זָאנ רעֿכ

 רעד יװ ,שירעּב טקעלעּב ךיז ןוא רעזעלג-ייט יד ןיא טּפיט
 ,רעטָאפ

 -רעפ רהָאי ַא ןופ עמַאד א ןעסעזעג זיא עלעסיב ַא רעטייוו

 קרַאטש טָאה סע סָאװ ,םינּפ ןוא זָאנַא טימ ,עױרג-ּבלַאה ַא ,גיצ
 טָאה יז לייװ רָאנ ,ןױשרעּפסנַאמ ַא ןופ םינּפ ןיא טנהָאמרעד
 טגנַאלעּב יז זַא ,ןהעזרעד ןעמ טָאה ,לעּברַא עטיירּב ןעגָארטעג

 .עטשרע יד ןופ עירָאגעטַאק רעד וצ טשינ 4



 ,תורוד יירד

 .טשיג ,ןוא טיִא ןופ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עטצעל יד
 ,ןעדייר ,ץרבח רהיא טימ ןעמונעג דלַאּב ךיז ,ןעצנַאגניא טנַאקעּב
 -עּב-סעוייר ,ןעגנוהיצרע ערהיא רעּביא ןעסעומש ןוא ןעשוק

 .ןעטייהנערהַאפרע ןוא ןעגנוטֿפַאּבָא
 ,טלעטשעגרָאפ ןערָאװעג רהיא זיא סָאװ ,רעטצעל רעד = |
 .-יורג םענדָאמ ַא טימ ,ךיוה ,גיצרעפ רהָאי ַא ןופ ןַאמ ַא ןעוועג זיא
 -ירג ייוצ ןענַאטשעג יװ זיא סע ןעֿכלעװ ןיא ,ןערעטש ןעס
 יװ םהיא טָאה ּפָאק ןופ .ןעמערּב עצרַאװש טימ ןעגיֹוא עס

 זָאנַא ;רױנַא יװ ,רָאה עצרַאװש ןופ רעטנַאלּפ ַא ןענורעגּכָארַא
 ליומ ןיא ןואָּפ לַארענעג ןעשידלעה ַא ןופ לעטשנַא'נַא סיּפע טימ

 וצ טֿכַאמעג ךילנחע םהיא טָאה סָאװ ,לעציּפש-רַאגיצ רערעייט ַא
 -סױרַא ךיז טָאה רע לייװ .טַאטוּפעד-טנעמַאלרַאּפ ןעשיזיוצנַארפ ַא
 ךיז רע טָאה ,ןעיורפ |ןעשיווצ ךילפעה רהעז גידנעטש ןעזיוועג
 | ,טצעזעגקעװַא ךיז ןוא ץ'ַאטירַאמ טימ טסירגעּב טצעי

 יװ רעדָא ,ַאלצַאװ 'ה ןעסייהעג טָאה רעה רעגיזָאדרעד =
 ,טדָאטש רעסיורג רעד ןיא ןעפורעג םהיא ןעּכָאה ןעיורפ יד
 -נעש רענשטיטנַא ןופ ןַאמ ַא ןעטלַאהעג םהיא ןעּבָאה ייז תמחמ
 רע זיא קירוצ ןעוהָאי טימ ".יקסרעדעוולעצ ןָאלָאּפַא, טייה
 ,קירּבַאפ-ןעוייא רעד ןופ רערהיפ-סטפעשעג רעד יקַאט ןעזעוועג
 : .עילימַאּפ-ןעזױר רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ

 -ַאטַאָאלּפסקע ןעליטש ַא ןופ רעטקַארַאֿכ ַא ןעוועג זיא סָאד

 .ןעיניל יד טרהיפעגֿכרוד םַאוגנַאל ןוא ליטש טָאה סָאװ ,רָאט
 ןעסױרגַא ןעגָארלעג טָאה רע רעֿכלעװ רַאפ ,טיײּברַא ןייז ןופ

 "יא רהיא טל טָאה סָאװ ,עילימַאפ-ןעזיור רעד ןופ טלַאהעג

 | .ןענַאטשרעּפ טשינ רחסמ ןייק טייקלעד
 -עג ערהיא טַאהעג ןיוש טָאה עילימַאפ-ןעזיור יד לייוו

 -טדעטש יד ןופ ןעטסנידרעפ עסיורג יד ןוא טרידיווקיל ןעטפעש
 -צַאװ 'ה ,רעטלַאװרעפ רעד טָאה ,טנהָאמעגנייא רעפרעד ,ךעל

 ןעלדנַאװ וצ ,ונייהד ,ןעטפעשעג ערעדנַא וצ ןעמונעג ךיז ,וַאל
 .טלעיו רעשיטדָאטש-סיורג רעד ןופ ןָאלַאס ץ'רַאפ ןעקיטנַא טימ
 ןוא סעיינ טיּפע זַא ,ליװ ןוא טַאהעג-הנותח טָאה רָאּפ ךייר ַא

 460 ,רַאװקיטנַא םיצ ןעמ טמוק ,ןָאלַאט רעייז ןיא ןהעטש לָאז סענעש



 ,םיוּבטפסַאמ ;'

 :טגָאז ןעמ ןוא דלעג טוג םהיא טלהָאצעּב ןעמ ,וַאלצַאװ 'ה

 .רָאוװליטנַא 'ה ,סעשיטסיליטס טטוג םיּפע--

 -יוה ענייז סיפ יד ףיױא ףױרַא-טּפעלש וװַאלצַאװ 'ה ןוא
 ,ולַאה םייּב דנַאּב-רעלטסניק ןייז ,זעשַאמַאק עשיטסַאטנַאפ עֿכ

 םעד דנַאה ןיא טמהענ ,טוה-דנַארּבמער ןעסיורג ןעגידֿפעלײק ןייז

 רעד ףיוא טרהָאכ ןוא ליּבָאמָאטױא ןיא ףיוא ךיז טצעז ,שזַאיָאװקַאס
 ,דליּב ץנעי ר,דָא סָאד ףיוא טפיוק ,גנולעטשסיוא רענעי רעד
 :טיירּב טנעילק ןייז טגָאז ןוא ןערחַאֿכ וצ טמוק

 רהעז זיא זיירּפ רעד .סעלופטֿכַארּפ סָאװטע רהיא טָאה--
 -ייפ ַא זיא קיטנַא םגד ןופ ליטס רעד .רענעּבױהעג א רהעז ןוא

 ,רענ |

 טר מַאלקערנָא לעטיּב טּביהא טָאה סָאװ ,װָאלצַאװ 'ה . ןוא
 -על וצ םישדח ףיוא טנױלעּב טוג ןערָאװעג ויא ,ןעקיטנַא ענייז
 טהערדעג ןיוש ןערהצי ךיז טָאה רע ליײװ יקַאט רַאפרעד .ןעּכ
 ןופ רגנעקַא ןערָאװעג ןיילַא וַאלצַאװ 'ה זיא ,ןעקיטנַא ייּב
 ןעליּפש לעסיּבא טנָאקעג טָאה רע .טייּברא רעשירעלטסניק

 ןוא .ןערימאלקעד .,ךיוא ןוא ןעביירש ,,ןעצינש ,ןעלָאמ ,ןעגניז |
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 ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןופ גנילביל רעד ןערָאװעג םורעד זיג

 .עילימאפ-ןעזור רעד ןופ שיט םורָא טהערדעג
 טגעלפ--,שינעפעשעּב ענשטיטנא ןימ ַא סיּפע זיא יורפ ַא--

 רהיא--ךיוו םעד ןעוָאלּבסױרַא טרעטסייגעב װַאלצַאװ 'ה רעד

 ןיק זא ,זָאלגַא רעטנוא ןעלעטשרעטנוַא לָאמַא ןעמ ףרָאד

 יז זיא ךילטעג יזַא .ןעלַאפ טעינ רהיא ףיוא לָאז ּביֹוטְש
 רע טָאה ,טרעטעגרעפ גידנעטש יז טָאה רע תמחמ ןוא

 | ,רעטעג עשידרע יד יװ ,ןעפראועג יקַאט יז
 רעשיטַארקַאטסירא רעד ןופ עמַףדַא זַא ,טעערט סע

 -ַאס רתיא ןיא טמַאזנייארעפ טּביילּב ,הנמלא'נַא בור'ס ,טלעוו

 :ליטש טעשטּפעש ןוא ַאלצַאװ 'ה םעד ךיז וצ יז טעּבױעפ ,ןָאל
 ןעטָאש א יװ .וטגעל ןיימ זוא לעקנוט ,,רעניימ רעגיל--

 ןעװ ןוא .טלעװ רעמַאזנײא רעד ףיוא םורַא ךימ ךיא הערד
 -יל ץגיבייא ,עגיביײא ,עביל ןייק וצ טשינ רימ טגָאז רהיא
 ןעמיק רהיא טעװ טױט ןֿכָאנ- זַא ,וצ רימ טגָאז ןַאד ,עב



 תורוד רדד

 םורָאװ .רעטעלּב ןוא ןעמולּב רימ ןעגָארט ןוא רבק ןיימ ףיוא

 ךיא ּבָאה ,סנעגעמרעפ עניימ ןענע'שרי לָאז סָאװ ,רערעדנַא ןייק

 .טשינ ךױא ,טױט ןיימ ןיא ןרעמיק ךיז לָאז סע רעװ ןוא טשינ
 !רבק ןיימ ףיוא ןעמוק רהיא טעוו

 יא ףיױא וצ רהיא טגָאז ַאלצַאװ 'ה רעטוג רעד ןוא

 קעטנָאיַאמ סָאד ןוא טגרַאטש עמַאד יד זיִּב ,סעטוג סָאדלַא טוט
 טגָארט רבק ןפיוא ןעמולּב ןַײק .ןײרַא דנַאה ןיא םהיא טלַאפ
 ,טשינ רהיא ףיוא רע טסיגרעפ ןערהערט ןייק ,טשינ רהיא רע
 .קנַאדעג ןייז ןופ ןעשָאלעגטױא ןעצנַאנניא טרעוו יז ןוא

 ,ןעקיטנא ליפ ןעבילברעפ םהיא ייּב זיא יקַאט םורעד

 ןעלעטשנעמַאװצ טנַאקעג טָאה ןעמ עכלעװ ןופ ,ןעגנוקנעדנא
 יד ןעבָאה עכלעװ ,ןעיורפ יד רהעמ טשינ רָאנ ,םואעזומַא

 ןופ טקעמעגּבָא ,ןעסעגרעפ ךיג רע טָאה ייז ,טזָאלרעּפ דרע
 טָאה רע ןעװ ,דניצַא ןוא .טַאהעג ייז רע טָאה ליפױזַא .ןורּכז
 ךיז רע טָאװ ,טגַאלירב םענשטיטנַא אזַא טימ ,יורפ א ןהעזרעד
 :טכַארטעג ךיוא

 ץזא יװ טקנוּפ ,קיטנַא ןייד עב עג רימ טכעװ וד ךיוא,
 ערה-ץע ןייק טאה ראלצַאװ 'ז ןעד .ןעיורפ עטכילעג עניימ
 יד ןיִא םתיא ןעלַאפ סנעגעמרעפ יד ,ןעּברַאטש ןעיורפ יד ,לזמ

 טיװ טשינ טהעטש טססג רעיינ רעד ךיוא ןוא ,ןײרַא דנעה
 | ,לריט-טלוע-תיּב ןופ }



 .ןַאטָאנ ןוא םואַאנ רעזָא םוחנ

 ןטימ טשַאררעּביא ךיז ןעמ טָאה דנַאנַאֿכָאנ געט עֿכילטע

 -פיא טשינ ןעּבָאה עדמערפ ןוא ןעשנעמ-ּבוטש יד ,טסאג םעיינ

 -ָאק ,'עטַאװיװ עכילהערפ טימ ץַאטירַאמ ןעלַאפעּב וצ טרעהעג

 זיא סָאװ ,ןעיירשעגסיוא-ןעמָאקליװ ןוא סרעטֿפעלעג עשיטעק

 .טלעוו ענרעדָאמ יד ןופ עינָאמערעצ יד ךילטנעגייא

 ּביה ַא ךיז ןיא טַאהעג ךָאנ טָאה עילימַאפ יד לייוו רָאנ
 ןעגנורּפשעגרעּביא טּפָא זיא סָאװ ,טייקגידלעטדעטשניילק לעסיּ

 יז ןעמ טָאה ,טײקגידנעֿפַאװ וצ דיירפ רעגיד'בוט-םוי ןופ לענש

 טָאה ןעמ ןוא ןעטלַאה טנָאקעג טשינ גנאל עינַאמערעצ עֿכילהערּפ

 . ןעמ טָאה ן'ַאטירַאמ ףיוא .ןעשָאלעגסױא םזַאיזוטנע ןופ דלַאּב ךיז

 ,טסע שנעמַא ,השק'שינ :רעגיטליגֿבײלג ןעקוק וצ ןעּביוהעגנָא

 עלַא יװ ,טסַאג ַא ,טעקָארק ןיא טליּפש .,,ןוא טריצַאּפש ,טנַאלש

 ןעסעומש עֿכַאפנייא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ ןוא טסעג

 ןעציז ןהעזעג עליו רעד רַאפ ןעמ טָאה ,רעגייטש ַא ,יוזא

 -עגפױרַא עדייּב ,ַאילעפ ןוא ַאטירַאמ ,סעט'רבח עגילָאמַא עדייב = |

 ךיז גידנעקוק ,טכַארטרעפ ,ןעלסקַא יד ףױא דנעה יד סגעל 279



 ,תורוד ; יירד

 גידנעטֿכַארלעּב טגָאזעג טָאה ַילעפ ןוא ןעגיוא יד ןיא לָאמעלַא
 ;סַאטירַאמ רעדיילק יד

 -עג זירַאּפ ןיא יו טסָארּפ ,ַאטירַאמ ,דיילק ןעש ַאראס-- |
 ָאד זנוא טימ ןעּבעל טספרַאד וד ,לרעטסעווש ,סָאװ רָאנ .טהיינ

 -נוא ןיא ןעּבעל ןוא טפַאשלעזעג רעזנוא ןיא ןעציז ,טדָאטש ןיא
 ןעמ טדָאטש רערעסערגַא ןיא סָאװ םורָאװ .ןעצענערג ערעז
 -ייוו ןוא רעטעװעדָאהעגפיױא ,רעגילק ןעמ טרעװ רהעמ ץלַא ,זיא
 ןעזעװעג ָאד ךיא ןיּב ,רעגייטש ַא ,טָא .סעגָאּבָאּבַאז ןופ רעט
 -קעלע ףיוא רעדער טרָאד ןעהעג !טלעוװ ַא סָאד זיא ,זירַאּפ ןיא
 ןוא ןעּפמָאל ןוא רעפרעד רעּביא ןעפיל ןענהַאּב ןוא עירעט
 | ...ךַא ןוא ץנעט

 ַא ןוא ןעפיל יד ןעגוצעגנעמַאזוצ שידניק טָאה ַאטירַאמ = |
 רהיא ףױא "קילג סַאלירַאמ, ןופ טנַאילירּב םעד ןָאהטעג רהיר
 -ָארשרעד יװ ,ןָאהטעג רעטיצ ַא ןוז רעד רַאפ טָאה סָאװ ,זלַאה
 ,סיּפע רַאּפ ךיז

 ןעהערד ןעּבױהעגנָא סיפע ךיז ןעּבָאה קנַאדעג רהיא ןיא
 ןפ רעדער ףיוא ,עטנַאקעּבנוא ,ןעשנעמ עיינ ןופ ןעטלַאטשעג
 .דרעפ עֿכױה ןוא סנעגעוו עיינ

 ,טרָאד ןעּבעל ןעש ַא--,טעשטּפעשעג ַאטירַאמ טָאה--.,זירַאּפ--
 /  .יהור ןוא ךילקילג ןעשנעמ טרָאד ןעּבעל .אמּתסמ

 ןיא .עלעקטירַאמ ,סָאװ טָא ןיא קילגמוא רעד טָא ןוא--
 ,אקשטילעפ ןעפורעג טשינ ךימ ןעמ טָאה ןערהָאי עניילק יד
 ןיא ךיז טרעגלַאװעג ,וד יװ טקנוּפ ?טסרעה וד ,עלעגיופ רָאנ
 ןעסירעג ,תּבש וצ טֿכיל ןעדנוצעג ,ךעלטדעטש עגיטָאלּב יד טָא

 .ַאֿכ ,ַאֿכ .ןירַא ןעוויוא ןיא ןעפרָאװעג ןוא הלח רעד ןופ גוט
 טָאג יּבַא !ךיז ןעמעש רימ יװ ,תורוד עשירַאנ ,ןערהָאי עשירַאנ
 ,ייז ןופ ןערָאװעג-רוטּפ ,ןעקנַאד וצ

 טָאה עלעגיופ ןוא ןָאהטעג רעטיצ א זעוורענ טָאה ַאטירַאמ

 | ;טקרעמעפ

 ױזַא יו ,ןעטֿפַארט ןיוא וטספרַאד ,לרעטסעוװש ,דניצַא--
 ןעזעל ,רעֿכיּב ןיא ךיז ןעפיטרעפ ,ןופרעד ןערעוװ-וצ-רוטפ
 835 ןעלעװ 1 טסהעטשרעפ .ןעכַאמ ןעטעלַאוט ,ןעגנוּביירשעּב-טלעוו
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 .ןעגָאז סָאװ ,עגידמיריוטקָאד ,עגיטנייה ןעשנעמ ,ןעשנעמ ןעלעפעג
 ףיוא טהעטש ןוז יד ןוא ןוז רעד םורַא ךיז טהערד דרע יד זַא
 | ,טרֵא ןייק ףיוא טשינ

 -עגסיוא טלעפייווצרעפ ןוא גיריגיינ טָאה ַאטירַאמ סָאװרַאפ טָא
 רהיא טָאה להיפעג ךילקערש ענדָאמ ַא סיּפע ,רעטרעוו יד טרעה
 ןיא ,רָאלק ױזַא ןייש עט'רבח רהיא זיא סָגװרַאפ : ןעמונעגֿפרוד
 זיא יז ןוא טלעװ רעגילָאמַא רהיא ןופ ייופ ןוא ןעֿכצז-טלעוו
 טֿכַאד ,ךיז טעװ יז ןוא ןעדנונרעכ רעגנייג רהיא טימ ךָאנ
 -עג גנוגעועּב ַא טָאה יז .ןעדייש ןענַײק טשינ לָאמנייק ,ךיז
 -עװװש ַא רעטנוא רענייא יװ ,טגָאזעג ןוא רעגניפ ַא טימ טֿכַאמ

 ; טסַאל רער
 םענעֿפָארּבוצ ןעמירא ןייק טשינ טָאד ,עלעגיופ ,רענייק--

 ןַאמ ןייק ,םיבוט-םימי ןוא םיתבש ענעֿפ;רּבוצ ןייק ,ןעטַאט
 -צ םהיא טהיצ סָּדװ ,סעֿכלעזַא סיּפע ןייק ,טסרעה וד ,עלַאצ
 ךיא רהָאפ ןעגרָאמ ,ןעגרָאמ .טנייה ךייא ייב ךיא ןיּב טָא ,קיר

 ןוז ןעטַאט ןעמירַצינַא טימ ענעגייא יד קירוצ רעװ ןוא קירוצ
 | ,גנַאלש ַא--דניק ַא

 זױה רעזנוא ןעזָאלרעפ וצ ךיו ,אטירַאמ ,וטסלַארט יוזַא--
 -עפ טָאה--! טייקגידלעטדעטשגיילק וצ ןעּבעגוצרעּביא ךיז ןוא
 ,טרעדגואוורעפ 1ג יפעג ַאקשטיל

 ןערהעקקירוצ ךיז ןוא ,לרעטסעווש ,ךיד ךיג ןעז ןלר 9 --
 ןופ ןעטנעילק רַאפ זה ןייז טינ עלַאצ ןַאמ ןיימ וצ טײהַא
 =ניפ ןיא ןעגנערברעפ וצ ,סעקינזיצקנ עֿכילרעזייק ןוא טֿפירעג
 | געט ערעטסניפ ךיוא ןיא ןוא טֿפענ ערעטס

 .עשרבח רהיא רַאפ טיױרטרעפ ליטש ךיז טָנִה ַאטירַאמ
 ,םישדח - עטצעל יד ןופ לַאזקיש טָאד טלהעצרעפ רהיא טָאה יז

 :טגָאזעג ןוא טרעהעגסיוא רהיא טָאה עלעגיופ
 ןופ קירוצ טשינ ןיֹוש רהעמ ןעמ טזָאל ךיד ,ןיינ ,ןיינ--

 ףעשנעמ ענעגייא ןעשיוצ ,ערעזנוא ייּב טסּבײלּב וד ,ןעגַאד
 ! ןעגָאז טלָאװעג ךיא ּבָאה סָאװ רָאנ

 ךופ .טלַאטשעג | סָאד יײּברַאפ לָאמ סָאד זיא ַאקשטילעפ |

 ןעסייררעּביא ףרַאד ןעמ ױזַא יװ ,טוג סייװ סָאװ ",ןָאלָאּפַא 274



 .פתורוד יירד

 -על ןעֿכילצעזעג ןופ ןעטעטילַאמרָאפ ןוא סעיצידַארט עלַא טימ |

 -ָאֹפַא סיּפע יז טָאה ,ןייז טשינ ןעלָאז ייז טוג יװ רעּבָא ,ןעּב

 יד ,ץַאטירַאמ וצ טסַאּפעגוצ ,סָאװרַאפ ,גידנעסיוו-טשינ ןע'נָאל

 | :טגָאזעג ןוא ַאטירַאמ עטַא רייהרעפ
 ןעגעלעּב ייז .ןעשנעמ עלַאעדיא ןענעז רענעמ ערעזנוא--

 יב טרָאד יו ,ןישודקו הּפוח ןופ טסַאל ןייק טימ יורפ יד טשינ

 .טרהעקרעפ ןוא ןעירפ יד ןוכ רענעמ יד ןעגעז יירפ ,ךייא

 | !לעשנעמ ַא זנוא ייּב ןַאהרַאפ זיא ,יַא

 ןעװעג טשינ טציא ָאד ןיא "ןָאלָאּפא, רענעש רעד לייוו
 רעייז ןופ טלהעצרעפ ןוא טדערעג ךָאנ סעט'רבח עדייּב ןעּבָאה
 ןיוש טָאה אילעפ ןייא זַא ,ןעיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .ןעּבעל
 .ןורּכז ןופ טקעמעגּבָא יװ ןעסעגרעפ גנַאל רוד ןעטלַא רהיא ןופ
 -גָאטהעװ יד ןעשיװצ ןעכָארּבעג ךיז טָאה ,רעדיװ ,עטייווצ יד
 .ןעגרָאמ םעיינ ןוא ןעטֿפענ ןופ ןעגנורענירע עֿכיל

 וצ ,םײהַא קירוצ ןערהעקמוא ךימ ךיא זומ ױזַא ,ױזַא--
 -ירַאמ טָאה--,רעטָאפ ןיימ ןופ רעזייה ענעפרָאװעגמוא עטלַא יד
 רַאפ טהעטש םייהרעדניא טרָאד--.טדערעג רעדיװ ךילנייּפ ַאט
 ,םנהיג א ,ןַאמ ןעטֿכעלש ַא טימ ,דניק ַא טימ לעגיוו ַא רימ -

 ףיהַא ןערהָאפ טשינ ,לרעטסעװש ,ומטעװ ךָאד ןוא--
 טרהיפ זנוא ייַּב .ייז וטסעװ ןעזָאלרעפ .ייז ןָא וטסעװ ןעטעגרעפ
 -ֿפילפ ןיא טשיג ךיז ןעליּפש רימ .ַאטירַאמ ,ױזַא טשינ סע ךיז

 ,טסולג ץרַאה סָאד סָאװ ןוא טהיצ ץרַאה סָאד סָאװ וצ .ןעט
 רעזנוא טָאה יױזַא .עטסעב ןוא עטסנעש סָאד זנוא ייג זיא
 ,טגָאזעג וַאלצאו 'ה רעהעגניײרַא

 -ֿילפ יד יװ ,םעד ןעגעוו טדערעג סיּפע ךָאנ טָאה ַאילעפ
 טימ ןעדנוּברעפ ךָאנ ןענעז לעטדעטש ןיא דניק ןוא ןַאמ וצ ןעט

 וַאלצַאװ 'ה יװ ,טדָאטש עטסנעש יד זיא זירַאּפ יװ ,סענָאּבָאּבַאז

 -עג סיפע ךָאנ טָאה יז .שנעמ רעגולקַא זיא ,רַאװקיטנַא רעד

 -עג סעצײלּפ יד רעטניה ןופ ךיז טָאה ָאד רָאג ,ןעדייר טלָאװ

 / .רעדירב סעילעפ--ןעשנעמ עטנַאקעּב ןופ טירט טרעה

 ַאילעפ טָאה--,רעדירּב ייווצ עניימ רָאפ ריד לעטש ךיא--
 :275 ןַאק סצװ ,רערעגנויא זאטַאנ ןוא רעגניז רעד םואַאנ ---,טנאזעי
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 -העל יד ןָאק סָאװ ,טסהעטשרעפ ,רעכרידוטש א ,ןעֿכַארּפש ליפ

 רעד .טנָאקעּב טנעז ,ונ .גינעװסיוא טעטיזרעוװינוא ןופ ער

 | .טגיונרעפ ךילפעה טציא ךיז טָאה םוחנ רעדורּב

 .דנַאה רהיא ןעגוצעגסיוא טסיירד טשונ טָאה ַאטירַאמ

 .רעדורּב רערעגנוי רעד ןָאהטעג ךיוא טָאה עּבלעזסָאד

 רהָאיַא ןופ גנוי רעקיזא ןעװעג זיא םוחנ רעדורּב רעד

 -רַאוװש ,עטכידעג ןעזעוועג ןענעז רָאה ענייז .גיצנַאװצ ןוא עֿכילטע

 -ידרענייּב ַא זָאנ יד ,סּפעש ַא יב יװ ,ךיז ןיא עטהערדרעפ ,עצ

 -וצ ענדָאמ ןעגניז םיב ךיז טָאה ליומ סָאד ,רעסעמקַאה א יו ,עג

 ,טקוקעגסױרַא םחיא ייּב טָאה ןהייצ ליומ סייוו ַא ןוא טיירפש

 .רערהעקנעמיוק םענעשַאװעגּבָאנַא ייּב יו

 ,םיטש יד ןעסירעג בור'ס רע טָאה ,ןעגנוזעג טָאה רע ןעוו

 יד טריּפָאק ענדָאמ ןוא טציװשעג ,דנעה יד טימ ןעפרָאװעג

 -ניילק יד רַאפ .רעגניז-ןערעּפָא םענעי רעדָא םעד ןופ ןעטסעשז

 ןעמוקעג טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז סָאװ ,טסעג עגידלעטדעטש

 ַאררעּביאנא ןעזעװעג סָאד זיא ,עילימַאפ-ןעזיור יד ןעֿכוזעצ

 | ,גנוש
 ךיז טָאה החּפשמ יד יװ ,ערה-ןיע ןייק ,רָאנ-סטהעז--

 טנָאקעג ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי-יד טגָאזעג ןעּבָאה--,טײברַאעגּפױרַא

 ,טימרעד ןעװעג-אנקמ יײז ןוא רעהירפ ןופ עילימַאפ-ןעזיור יר

 -דעטשגײלק םעד טָא ןופ טלײשעגסױרַא ךיז ןענָאה ייז סָאװ

 ןיא זנוא יי ןעגעלעג טלָאװ עק'מוחנ ַאזַא ןעוו .רוד ןעגידלעט

 ןוא ןערָאװעג טשינרָאג םהיא ןופ טלָאװ ,לעקניװ ןעגיד'שוּפע

 .לעגיופ-ליּפש ַא--יױזַא

 ,ןָאלַאס ןעֿכױה ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעּבָא טסעג יד

 רעגניזא ןופ רוגיפ עשימָאק יד ןעמעשרעפ וצ טשינ ,ןעּבָאה

 ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעגוצ ,לױמ ןיא רעגניפ ַא טקורעגנײרַא ?,םוחנ

 סוג, :טגָאועג טגערפעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמעלַא ייּב ןוא

 ײז תמחמ ,רעטֿכעלעג ַא טימ ןעסָאשעגסױא ןעּבָאה יז ןעוו ןוא

 -עג ךיז יז ןעּבָאה ,ןעטלַאהנייא טנָאקעג טשינ ןיוש ךיז ןעּבָאה

 יַאי םּתס ןוא רוטיפנָאק טימ ןעפרָאװעּב ,רעגניפ יד טימ טּפיינק

 .רעטכעלעג רעייז ןעקיטשרעד וצ ידּכ ,רעגעלעג ןופ ךעלקעש 26:



 ,תורויד ייד

 ןעקריװ ענדָאמ ױזַא רעּבָא טגעלפ רעטֿפעלעג עגיזָאדסָאד |

 ןעטייװצ א ןיא ןיירַא דלַאּב זיא רע סָאד ,םוחנ רעגניז ן'פיוא

 יד ןעּבירעג ,טנײװעג .דניקַא יװ ,ךיז טנייװעצ ןוא רעמיצ

 טָאה סָאװ ,עמַאמ יד .המקנ ןופ ןעטסױפ טכאמעג ןוא ןעגיוא

 -יא ךָאנ םהיא דלַאּב יז טָאה ,ןהוז רהיא טּבילעג רהעז רעּבָא

 | | :טגָאזעג ןוא ןעטעבעגרעּב

 עגידלעטדעטשניילק ,יאדּכ טשינ ,דניק ןיימ ,טשיג ןייוו--

 ,ֹנַא .יז טימ ןענעֿכער וצ טשינרַאג ךיז טניול סע .תֹומהּב

 ךיד ךַאל .ןיװ טימ קגירטרעפ ןוא סיּפע סייפרעפ ןוא םהענ

 !סיוא
 -ונעג רע טָאה ,ץַאטירַאמ טציא ןהעזרעד טָאה םוחנ ןעוו

 -דָאמ ןוא ןעהינק ,ןעלַאפ ,דנעה יד טימ ןעפרַאװ ,ןעשטשיּפ ןעמ

 ,לעמיה .טוצ דנעה יד טימ ןעהיצ טרעטסייגעפ ענ

 - ,ךייא טלעפעג סע יװ ,עגָאז רימ רהיא טזומ דניצַא--

 םהיא לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג טנהעוועג זיא סָאװ ,רעד ,םוחנ טָאה

 .ןַאטירַאמ ליטש רעד ןיא טגערפעג ןעַֿאלסױא

 .רעֿכילרעֿכעל ןימ א סיּפע יײּברַאפ זיא םינּפ סַאטירַאמ ףיוא

 שנעמ ַא יװ ,ץרַאה ן'פיוא דנַאה יד טגעלרעפ טָאה יז ,לעֿפײמש

 :טגָאזעג ןוא ןעּבױלג םהיא לָאז ןעמ זַא ,ליוו סָאװ

 ןופ ןעגנַאזעג ףױא גינעו רהעז ךימ העטשרעפ ךיא--

 תּבש ןופ .שרעדנַא ןעמ טגניז זנוא ייּב ,טדָאטש רעסיורג רעד

 ןעמ טהעז ןעכָאװרעדניא ןוא בוט-םוי וצ בוט-םוי ןופ ,תּבש וצ

 -לושטנע ,םוחנ ןַאּפ ,רימ לָאז ,רעכַאמנעצנוק רָאנ זנוא ייּב

 ,רעטעּפש וצרעד ןענהעװעגוצ רשפא ךימ לעװ ךיא ,יז ןעגיד

 .רעטעּפש
 טסַאג רעד זַא ,טגנַאלרעּפ גידנעטש רעּבָא טָאה סָאװ ,םוחנ

 . רהיא טָאה ,םיטש ןייז ןעגעװ גנוניימ ןייז ןעגָאזסױרַא לָאז

 | 1 : טרַאּפשעגוצ

 ןימ טשינ ךייא טלעפעג ,ענעש ַאטירַאמ ,ךָאד טגָאז--

 !ןרעיוא יד ןיא טשינ ךייא יז טגנילק ?םיטש

 ַא סיּפע יז טָאה ,ןעּפעשטּבָא ךיז ליװ ַאטירַאמ לייוו ןוא

 277 :טגָאזעג גיטומ םוחנ טָאה .ָאי ףױא ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג לעקָאש



 ןעילַאטיא ,סָאװ רָאנ ,ןַאהרַאפ ,עגעש ַאטירַאמ ,טסורּב ַא--
 ַא יװ ,ןעגנוזעג ךיא טלָאװ ,ןעילַאטיא ןעּבָאה לָאז ךיא .טלהעפ
 ףיז טָאה סָאװ ,תחּפשמ ןיימ םינָארַאנ ַארַאס ,יוא ,לעגיופ-ליּפש
 יד ואו ,אד ,טַאמילק ןעטלַאק ַא ןופ דנַאל ַא ןיא טצעזעגקעװַא
 -עש ַאטירַאמ ,ךָאד טמוק .ןעריורטרעפ ןערעװ םיטש ןוא טסורּב
 ,טציא ןעריצַאּפש לעסיּב ַא ,ענ

 ןוא דנַאה ן'רַאפ ןָאהטעג םהענ ַא ןַאטירַאמ טָאה םוחנ
 -נוא ןער?היפרעטנורַא טסַאג ןייז טלָאװעג ,רעגייטש ןייז יוװ ,טָאה
 רע ואוו ,עליו ןופ טיי טרָאד ,ךעלמיוּב עגנוי ענעש יד רעט
 "םיטש ןייז טימ, ןעוייוועב ,רעגייטש ןייז יװ ,ןענָאק ךיז טעװ
 ןיא סָאװ ,רעּבָא רעדורּכ דעטייווצ רעד ?.ןעטייקגיהעפ ענייז טימ, ןוא
 -סעווש ןייז ףיוא טרַאּפשעגנָא גיסעלֿכַאג ןעסעזעג טייצ עצנַאג יד
 ןיא ךיז טרעה אטירַאמ יװ ןעטילעג טשינ ןוא ,אילעפ רעט
 :טקרעמעּב טָאה ,ןעגניז םעד ןיא

 ףעטכעוש ,סיוא ךימ טרעה ,דערעשטָא ןיימ זיא .דניצַא--
 רע לָאז דניצַא .ןעגָאז ֹוצ טיפע ךייא ּבָאה ךיא ךיוא ,ַאטירַאמ
 | .ןעלעטשמיוא ךיז לעוו ךיא ןוא ןעצעז ךיז

 ךי ,טרָפ ןופ ָא-סױטש 8 ןעבעגעג ן'מוחנ טָאה רע
 ךיז ןוא טַאװַארק םעד ,ןעטעשזנַאמ יד טעװַארּפָאפ ,טלעטשעגפיוא
 .צג ויא ןאטַאנ רעדורב רעד ,ץַאיַאּפ ַא יו ,טכַארטרעפ ענדָאמ
 8 טימ ,גיסיירדנואפניפ והָאי ַא ןופ ןיושרטּפ רעלעטימ ַא ןעזעוו
 א דָחנֲא ,רָאה ערנַקלה טימ ןײפרָאװרעפ ,םינּפ טַאלּב עגדָאמ
 .ןשגיוא ליווצ טזָאלעגּבַארַא ןעסעזעג ןענעז רהיא ףיוא ,עֿכילמורק
 | ןקזא ייַּפ יװ ,ןעלירג ןופ ךעלזעלג

 ןעריסלופ ןהעזעג גידנעטש ןעמ טָאה ןעפיילש עגייז ןיא
 ,םורס ןעטונימ יד ןיא ןעועװעג זיא סָאד .ןרעדָא עיולמ ליווצ
 | ,רעגניז םעד רעדורּב ןייז ןעוועג-אנקמ טָאה רע ןעוו

 ןיק ןוא טאהעג טשינ רע טַײה ןעגניז םוצ םיטש ןייק
 א ןעװעג זיא טָאד .טשינ ךיוא טעֿכלעזַא סיפע וצ .ןעטייקגיחעפ
 ןוא ,דניק א ריב יװ ,םעניד א לעֿפלוק ַא טימ ,רעליטש ַא שנעמ
 -טיֿכ ןוא דיינ ןופ טלהעצרעפ ןעכָאה סָעװ ,ןעגיוא-ןעצַאק ייווצ טימ

 | | ,ןעשאנ םוצ טסָאר 48



 ,תורוד יירד

 -ןרט קיזומ ןיא .ןעזעװעג רע זיא ן'מוחנ ןופ ךופה רעד
 ףיוא ןוא ןעמונרעפ טשינ רע טָאה גנַאלק ןייק ,ןייּב ַא יװ ,ןעק
 .סָאד סָאװ ,יענַאטשרעפ טשינ ךיז רע טָאװ עטָאנ רעשילַאקיזומ ַא
 טָאה ,גנַאז;ג ןיא :ָאדטרעפ ּבוטש ןיא ןעסעזעג זיא ןעמ זַא ןואזיא
 רעדָא סטֿפַאמעגנײא ןופ ךעלרעלעט יד טקעלעג השעמ-תעּב רע
 זיא סע ואוו רָאנ ,ןעמ טניימ םהיא טשינ יװ ,ייט ןעקנורטעג
 ,טּפַאֿכעגפױא ךיז רע טָאה ,ןעֿכַארּפש רעּביא ןעדייר וצ ןעמוקעג
 | ;טגָאזעג ןוא ףָאלש ןופ יװ

 ,םירצמ ןופ ךַארוּפש יד ןעװעג זיא סָאד -- ףילגָארעה --
 ,וא .תויח ןוא לעגיױפ ךרוד טדערעג ןעּבָאה ןעשנעמ .,ַאטירַאמ

 ןענעז ןעֿכַארּפש יד סניױזַא סֿפװ ,ןעסיו טלָאז רהיא ,ַאטירַאמ
 ,לָאמַא ןעועװעג ןענעז ייז סָאװ ןוא טנייה

 טימ ןעטישוצ ןעּבױהעגנָא ָאד טָאה ןַאטַאנ רעדורּב רעד
 -ַאמ .סמעלַאּב טימ רעֿפַאמנעצנוק ַא יװ ,רעטרעוו ןוא ןעֿפַארּפש
 זיא יז רָאנ ,ןעֿכַאלצ טלָאװעג ךיז ךיוא ָאד סיּפע טָאה ַאטיר
 :טגָאזעג ןוא עט'רבח רהיא ןופ ןעלסקַא יד ףיוא ןעלַאפעג

 ,רעדירּב ענייד טימ טפַאשטנַאקעּכ יד רַאפ ריד קנַאד ךיא--
 יב לעטדעטש ןיא ,ןעגינעגרעפ רימ ןעפַאש ייז ,ןעשנעמ עליואוו

 ןוא ןהעז וצ טשינ סָאד ןערהָאי יד ןעּבעלּבָא ןעמ ןָאק זנוא
 .ןעטייקיינ עליה ,ָאד רימ זיא טוג ,סניוװַא ןערעה וצ

 ןהעטש ןעסנַאעס ערעייז ךָאנ ןענעז רעדירּב עדייב לייוו
 סא .ןעקערטש סָאװ ,רעליּפש-םירוּפ רעדניק יװ ןעבילגעג
 טָאה ,דלעגניילק .טימ ןעלהָאצעּב ייז לָאז ןעמ זַא ,הנעה יד
 עדייב ןוא ןעציז יז ןעטעּבעג ,טקנַאדעֿב ךיילג עדייּב ַאטירַאמ
 -ירַאמ ןופ טייז רעד ןיא טעילוטעג ךילקילג ענדָאמ ךיז ןעּכָאה
 / לאל ר
 ; == } אח 7



20 

 ,לַארָאמ רעייז

 עֿפכױה יד רעּביא רעטסנעפ ןיא ןענַאטשעג זיא הנבל יד
 טפוד ,זיא סע .רעמיוּב ענעױכ עגיציפש עֿכױה ןוא סלָאּפָאט
 םעד ןופ ,טרָאד ןופ הנבל ענעגיא יד ןעועװװעג טשינ ,ךיז
 רעמירָא'נַא ןעפָאלשעג ןיא סע ואװ ,בושי םענעכָארּבוצ ןעטלַא
 ןוא טייז ןייא ןופ עטזָאלרעפ א החפשמ ַא טימ עטַאט רעקנַארק
 ,שנעמ א ןוא רעטסנעפ עגעש ,ןרעיומ עכיוה--ערעדנַא יד ןופ
 ןיא סָאד ,לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ןעװעג ןיא ןעמָאנ ןייז סָאװ
  -עגסױא טָאה סָאװ ,עטייווצ א הנבל ַא ןופ טלַאטשעגַא ןעוועג
 ךיז טקוק סָאװ ,רעטומ עטנעגילעטניא עסַאלּב א סיּפע יװ ,ןהעז
 .רעדניק ענעגיוצרע-לעדייא והיא ןופ ףָאלש ןיא ןייא

 ףיוא ,רדח א ןיא טנײשעגנײרַא טציא טָאה הנבל עגיזָאדיד
 -טסעקליּפש ,סרעדנעטש ,ןעלדיפ ןעגנַאהעג ןענעז סע ןעכלעוו
 -דיפ עשילרעטסיוא ןופ סנעטַאש ןוא ןעֿכַארּפש ןופ רעכיּב .,ךעל
 ןעטעּב ייוצ טקרעמעּב ןעמ טָאה דנַאװ רעד ייּב טרָאד .ןעל
 ייוצ רעולעה ענעפָא טימ ןעגעלעג ןענעז יז ןיא ; ןעפרָאװעצ

 גנולצולּפ רָאנ .ּבָאלָאֿפ םוצ טעפָארֿכ;ג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ



 , תודור ײ-ד

 .ףָאלש ןופ ןעסירעגפיוא סָאװטע ייז טָאה
 -יט ַא ךָאנ טָאה--,יורפ עטֿכעלש ןייק טשינרָאג זיא  יז--

 רעד ןיא יױזַא טַאלג טדערעג םוחנ רעדורּב רעד ץינעג ןעפ

 ןעמוקעג זיא ,ךיא ןיימ ,טסַאג רעד ,יורפ יד--,ןיירַא טלעוו

 -ומַא ןענָאק ָאד ךיז ןעלעװ רימ .טייט ערעגנעל ַא ףיוא זנוא

 ַא ,דנעה עטקָאטעג ענעש טָאה טסַאג רעד ,רהיא טימ ןעריז

 .רָאה עטמעקעגפיורַא ןוא זלַאה םענייפ
 טלַאטשעג סַאטירַאמ םהיא ךיז טָאה ןעמונעג ןעצנַאגניא

 -דָאמ ַא ןוא בור סיז ַא סיּפע יװ ,ןעגיוא יד רַאפ טלעטשעגרָאפ

 ָאד טָאה רע .טימעג ןייז טגינייּפעג טָאה להיפעג לעקנוט ענ

 ףעגױא יד טימ ןעֿכוז ןוא ןעקוקמורַא ,ןעצעזפיוא טריּבורּפ ךיז

 ןעליוּב יד ןהֶא ןעגעלעג ץלַא ךָאנ זיא רעדורּב רעטייווצ רעד

 ךילדנעטשרעפ טשינ ןערָאװעג סיּפע םהיא זיא לָּגִמ סעדעי ןוא

 רע טָאה טֿכַארטעג .הנבל רעד וצ טקוקרעפ ךיז טָאה רע ןוא

 םֹוחנ רעדורּב ןייז סָאװ ,םעד ןענעװ ןעקנַאדעג ענדָאמ טציא

 םוצ ןעלֿכײמש סַאטירַאמ ןעגעװ ,ןָאטירַאּב ןעקרַאטש ַאזַא טָאה

 רעד זיא רעטָאפ רעד עכלעוו ןופ ,ןעֿכַארּפש יד ןעגעוו ,לעמיה

 ןעיורפ ןופ טרַאװנעגעג ןיא זיא רע יװ ,םעד ןעגעװ ,ףילגָארעה

 -שינ םהיא טָאה סע סָאװ ,ןעֿכַאז ךָאנ ,ךָאנ ןוא גיד'לזמ-םילש

 ןעגױא ענעגייא ענייז ןיא טֿכַאמעג גיט
 גיטיונ רַאפ טשינ טסניפעג ןוא ץלַא ךָאנ טספָאלש וד--

 טָאה--ריד וצ טדערעג ּבָאה ךיא סָאװ ,טָאד ןרעפטנע וצ רימ

 -טזייו--,רעדורּב ןייז וצ ּפָאק םעד טהערדעגסױא םוחנ רעדיוו

 ריד וצ ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד טשינרַאג טרעמיק ךיד זַא ,סיוא

 ,טדערעג
 ַא טימ טרעפטנעענּבָא םהיא טָאה רעדורב רעטייווצ רעד

 :ליטש טעשטּפעשעג ןוא ןעצכיז ןוא ןעקרָאװ רעטיּב

 ױרפ יד .הור יד םענײק טשינ רעטש .,ףָאלש ,ףָאלש--

 ןערעה ןעירפ עלַא טשינ .ןעגיז ןיא טשינ אמּתטמ ךיד טָאה

 וטזיּב ןייטש ַא ,יורפ ַא יװ ,רעֿכלעזַא גידנעטש טזיּב וד רָאנ ,ךיד
 .סָאװ טֶא ,ןטשיַא רימ וטזיּב ךאלמ ַא ואוו .געוו ןיא רימ
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 .םיוב טסטַָאמ

 -ָאז ריד ןָאק ךיא רָאנ .טוג רהעז ?ריד סע טסירדרעפ--

 רימ רָאנ ,עלעגיופ ַא יװ ,ןעגנַאפעג יז ּבָאה ךיא רָאנ זַא ,ןעג
 גָאט ָאד טעװ ןוא ,גנַאזעג ןיימ ןוא םיטש ןיימ רָאנ ,יז טרעה
 ןוא עליו רעד רעטנוא רהיא טימ ןעצעז ךימ ךיא לעװ ,ןערעוו
 וצ ףױא ריד ,לעגייפ-ליּפש ַא יװ ,ןרעיוא יד ןיא רהיא ןעגניז

 ,סיעֿכהל

 טָאה--טהיצ טסַאג רעד ןעמעוו וצ ,ןהעז ןעלעוו רימ .,ונ--
 רַאנ טעו סע--,רעדורּב רעטייוצ רעד טדערעג רעטיּב רעדיוו

 םוצ דנאה רעד רטטנוא ןעמהענ רימ יז ךיא לעװ ,ןערעוװ גָאט

 .רהיא טימ ןענרעל ןוא לעדלעװ ןיא יז ןעסײרקעװַא ,ריצַאּפש
 ,רהיא טימ טנרעל ןעמ ןעוו ,גיל רהעז טָאה יורפ יד

 | ! תיחשמ קעװַא--

 !דּרעװש ַא טימ ןעגַאלשעג ךיד טלָאװ ךיא--
 !ליטש !ליטש-- ! 

 . !גייווש וד--

 ןעגיוא רָאּפַא טצָאלגעגסױא טָאה רעדורּב רעטדנוזעג רעד |

 םהיא ּבײל א יװ ,ןרעֿפַאװש םעד רעדורּב ןייז וצ דנעה ןוא

 רעד ,ןרָאצ ןופ טנייוועג ןוא טצפיזעג ,טעקרָאװעג ןוא ןעסיירוצוצ

 ןיא טעילוטעגגיא ךיז ןיא ןעגירקעג ארומ טָאה רערעכאוש
 ,ערדלָאק רעד

 ַא סיּפע טיירּפשרעפ ןוא רעלעה טניײשעג טָאה הנבל יד
 טימ טשימעג רעטעלּב ,ןעמולּב-ןָאזַאװ עשירפ ןופ חיר םענדָאמ

 ענעסקעװ ןוא עגָאלדָאּפ עטרירָאטָאפ-שירפ יד ןופ תוחיר יד
 -ץעג-ּבלַאה רעד ךרוד דליּב סָאד טֿכַאמעג ךילטייד ןוא טֿפיל
 -ירַאמ ןעגעלעג טלעקיװרעפ לוט ןיא סע ואוו ,ריט רעטנעפ
 ,ַאט

 --ָאד ,ָאד--ָאד ןעפרָאװעגנָא ןעזעוועג ןענעז רהיא ןעּבענ
 ןוא ענעוהטעגסיוא רעדיילק ןופ ןעפָאטש ערעייט יד טרָאד
 רהיא .ןָאהטנָא ןעגרָאמהירפ םוצ טצעי ףרַאד יז סָאװ ,עיינ
 ערהיא ןוא דיירפ ןופ ןעּבױהעג ףָאלש ןיא ךיז טָאה טסורב
 ץרעּביא טייו ץעגרע טּבעװשעג ךילהערפ ןעּבָאה ןעקנַאדעג

 ןעמ ,ןעֿכַארּפש טנרעל ןעמ ואו ,עילימַאפ עֿכילקילג ַא ןופ שיט 2
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 יידד

 ץימע זַא ,רחיא ךיז טָאה טֿכודעגסױא ןוא טגנילק ןעמ ןוא- טגניז
 :ןרעױא יד ןיא רהיא טעשטּפעש

 ַארַאט ,ָא .קילג ײנַא ,ןעבעל יינַא ,ַאטירַאמ ,קוק ,קוק--
 | .קילג ןעש ייֵּב

 ,רפ יד ,טסַאג רעד .ןעפָאלש ןיוש וטסעװ דניצַא | ,ונ--
 !טעּפָארֿכ יז יו ,טסרעה וד .ןעניז ןיא טשינ וליפַא ךיד טָאה
 רעד ןיא טעקרָאװעג רענייא טָאה--!םעטָא ן'טימ טהיצ יז יח
 ,ןײרַא טייקליטש

 ףיא לָאמניא ןיוש ךַאמרעפ רעּבָא ,רעה'כ ,רעה'כ --
 לעװ ,טשינ ןעוו ,ריד טשינ ,רימ טשינ ,ןעגיוא יד גידנעטש
 ךיא רעװ ןעזייועב ןוא ?טסרעה וד ,ןעצעופיוא ָאד רימ ךיא
 .ןיצ

 - !גייווש ,גייווש--

 ! ןעגרָאמ ןהעז ןעלעוו רימ--



 , ָאטירַאמ ןוא ןָאלָאּפָא | א

 יד

 -עג ןע'עװעג רעדירצ עדיײג ןענעז סנעגרָאמוצ ףיוא

 םיטש רעד טימ רענייא ,טדָאטש ןיא ןערהָאּפוצקעװַא ןעגנואווצ

 דייהרעליטש ץ'מוחנ דעדורּב ןיא טָאה סָאװ ,רעסעּפָארּפ םוצ

 טלהָאצעג סָאד לייו רָאנ ,ןהעזעג טשינ טייקגיהעפ םוש ןייק

 -גוא יֹוזַא טַאלג ,רעסעּפָארּפ רעד ,רע טָאה ,סיורג ןעזעוועג זיא

 ,דנעה יד טימ טײּצרַאעג ,טנרעלעג ,ןעגניז םחיא ןעפלָאהעגרעט

 רעדורּב רעטייװצ רעד .עּפלַאמ רעד טימ רעטסיימ-קריצ ַא יו

 ךיוא ןוא ןעכַארּפש ענייז טימ ןערינעמַאזקע ךיז ןערהָאפעג זיא

 ,רעדורּב ןייז סָאװ ,סָאד ןָאהטעגפױא טיּבעג םעד ףיוא

 ,וַאלצַאו 'ה ,רַאװקיטנַא רעד זיא ןעגרָאמהירפ םעד ןיא

 -ָאּבעגסױא ךיז ,הירפ ןענַאטשעגפיוא גידנעטש יװ ,רהעמ סיּפע

 א ןיא ייװצ העש ַא ןעגעלֶעגּבָא ,ענַאװ רעטיירצ ַא ןיא ןעד

 ,ןעדוּפ טימ ןעפרָאװעג ,גיטסַאנמיג טֿכַאמעג ךָאנרעד ,ךעלֿכײל

 טגעלעגנײרַא ןוא ןעטֿכיװעג עטסרעװש יד טימ ןעסיוטשעגסיוא

 -ָאה סע עכלעוו ןיא ,גנישייצ-ןעֿבָאװ ַא טימ לוהטש-גיוו ַא ןיא ךיז

 ענשטיטנַא ןעֿכװ סָאװ ,ןרָאּפ עֿכילגעמרעפ טריסנָאנַא ךיז ןעב 4
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 ,תהיפ ד טיר

 סיּפע ןעליװ סָאװ ,עֿכלעזַא בור'ס ןוא שיט רעייז ףיוא םיצפח

 טנעֿכײצרעפ רָאנ רע טָאה עגיזָאדיד ןופ ןעמענ יד .ןעפיוקרעפ

 ' .ךיז יב

 ןעקנורטעגסיוא ךָאנרעד רע טָאה ,העש רָאּפ ַא ןעגעלעגּבָא

 ןָאהטעגנָא ,טסוהעגסיוא ךיז ,טיווקסיפ טימ ייט רעזעלג עֿכילטע

 ,ןעטיירּב א קַארפַא ,ןעזױהרעמוז עסייװ עטלעטסעקעג רָאּפַא

 ףניפ ענייז ףיױא ןעטענגיס יד טצעזעגפיורַא ,טוה-דנַארּבמער ַא

 טריצַאּפשעגֿפרוד ,רַאגיס-ַאנַאװַאה א טרעֿפױררעּפ ,רעגניפ עּבָארג

 ןעגנַאהעג ןעּבָאה סע דנעװ סעֿכלעװ ףיוא ,ןעּבוטש עטיירּב יד

 טליהעגנייא סואעצ ,לעדרעפ ן'פיוא גידנעציז ,טסויּב סנָאעלָאּפַאנ

 ןייז ןופ טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,ּפָאלקוק ןוא לעפ-המהּב ןייז ןיא

 ןעמהַאר ענעדישרעפ ץוח ַא ,דרע יד ןעלסױרטּבָארַא עציילּפ

 טפרַאדעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעקיטנַא עגעֿכָארּבוצ םּתס ןוא ןעזינרַאק

 -דנַאל יד ןעטֿכַארטעּב רעטסנעפ ןיא ךיז טלעטשעג ןוא ,ןוקּת ַא

 .לעגיופ ןוא רעמיוּב יד ,דרע יד ,רעסַאװ סָאד ,טפַאש

 ןעּבָאה סָאװ ,עילימַאפ רעד ןופ רעדירב ייווצ יד לייוו

 ןענעז ,ןעניגעּב ןעטייקגיהעפ ערעייז ףיוא טגירקעג בור'ס ךיז

 ןופ רעגַאל ןיא טשרעהעג טייקליטש ַא טָאה ,ןעוועג טשינ טציא

 *עדלָאג ן'טימ עמַאד יד ןעסעזעג זיא סע .עילימַאפ-ןעזיור רעד

 עסײװ יד ףױא טהינעגסיוא ןוא רעוא םייּב עלערינש םענ

 .ןעמַארגָאנָאמ שעוו
 -עגלַא'נַא ןיא טכַארטרעפ קרַאטש ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 ןוא אילעפ .טלעֿבײמשעג ןעדירפוצ ענדָצמ ןוא עּבַאגּפױא רעשירּב

 טימ עלעֿכײט ןעלָאמש םייּב טייוו טרָאד ןעגנַאגעג ןענעז ַאטירַאמ

 ט'רוח'עג רדסּכ טָאה ַאילעפ ןוא ןעלסקַא יד ףױא דנעה יד

 : ; יינספיוא |

 ןעגידורב ןיא ,טגָאזעג סנייטשמ ,ןעמ טצעלרעד סָאװ--

 וטסָאה .ןיירַא גָאט ץזיּב ןעפַאלש ,טֿכענ עגנַאל ,תורצ ?לעטדעטש

 ןערהיפּבָא ךיד ןעלָאז סָאװ ,טיילעגנוי עֿכילטע ןעבענרעד ןעד

 ?סעומש ןיא ןעגנערּברעפ בור'ס רעדָא םייהַא טֿכַאנייּב טעּפש

 -עגני יד יװ ,ַאטירַאמ ,שדוח ןעטשרע םעד ָאד רימ ןענעז טָא

 285 ןעריצַאּפש טא .םורַא ךימ ןעלגניר סעליװ עטנהַאג יד ןופ טייל



 ,םיובטמַאמ ,ז

 ףיא ןעמולּב ,רימ ןעליּפש רָאג טָא ןוא רימ ןעסע טָא ,רימ
 : ?יזַא טשינ !גיטסול ןוא גידעבעל ,סיפ ןוא דנעה יד

 ,קנַאדעג םעד  טגידייטרעפ ץלַא ךָאנ טָאה .ַאטירַאמ לייוו
 ,עלַאצ ןַאמ רהיא וצ טֿכילפ יד ךָאנ טגיל חומ רהיא ןיא זַא
 לעקנוט ַא יװ ,טֿכײל סָאװ ,ןעמעלַא םעד וצ ןוא דניק רהיא וצ
 :טמיורעגנייא ַאקשטילעפ סָאה ,ץרַאה רהיא ןיא לרעייפ

 ןעװ ,ןעּבעלֿכ ,עיזַאטנַאפ ַא ,טײקשירַאנ ַא ,לרעטסעווש--
 -עג ןענלעזַא ךיוא ךיא ּבָאה לעטדעטש ןופ סױרַא ןענעז רימ
 ,ױזַא רָאנ ...סעטוג סיּפע וצ טּפָאהעג ןוא ,טולַאהעג ,טּבילעג טַאה
 ,םלצ ַא יװ ,ט'סואמ'רעפ םהיא ךיא ּבָאה ,קעװַא ןענעז רימ יו

 -עג ךילרעדנואו .ַאטירַאמ טָאה -?עלעגױפ ןעד יצ--

 ,טגערפ
 -נעמ עטלעמישרעפ יד טָא טימ ןעסירעגּבָא !ןעד יװ ,ָא--

 עיינ ןענופעגסיוא .ָאד ךיז ןוא תורוד עטלַא יד טָא טימ ,ןעש
 -רַאפ זיא סע עֿכלעװ ייב ,טסהעטשרעפ וד .עלעדייא ,ןעשנעמ
 -ערטש רימ סָאװ וצ טָא ,רוטלוק ,ןעטעטיזרעווינוא ,רערהעל ןַאה
 וטסליװ ?ַאטירַאמ ,וצרעד טשינ ךיוא טסבערטש וד ןוא ,ןעּב

 ןעלָאז טיילעגני זַא ,וצרעד טשינ וטסגרָאז } ןייז יירפ טשינ
 ןוא ןעטנעמילּפמָאק ריד ןעגָאז ,ןעטיילגעב טֿפַאנייּב טעּפש ךיד
 ! רעֿכיּב ןופ ריד טימ ןענרעל

 סָאד גנורענירע רהיא ןיא ןעטלַאהעג טָאה ַאטירַאמ שטָאֿכ
 עשיגנַאלש סָאד ,לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ןופ טלַאטשעג עלעקנוט

 רהיא טגיניײפעג טָאה סָאװ ,ןעטַאט ןופ ץלַא סָאד ןוא דניק
 ,ןָאהטעג רעטיצ ַא רהיא ןיא סעגיד'ארומ סיּפע ךָאד טָאה ,טימעג
 ,ןערָאװעג טרעטעמשוצ גרַאּב רענעדלָאג ַא טלָאװ ואוו ץעגרע יװ
 ;ליטש רעד ןיא טגָאזעג ױזַא טַאלג טָאה יז ןוא

 ,עלעגיופ ,ןעשנעמ עיירט ,עטיוג ,טפַאשטנַאקעּב רימ םיג--
 ןײק טשינ ןעקערש טשינ ךימ ןעלָאז ייז זַא ?טסהעטשרעפ וד
 -רעּביא טשינ ,ט5ענ עצנַאג ףיוא ןהעגקעװַא טשינ ,ןָאװט זייב
 ענילק סָאד ,יוא .זיוה ןיא לרעייפ לעקנוט ןיילק ןייק ןעזָאל
 ,לעטאדעסדערּפ שולַאצ ןופ לרעיימ עלעקנוט

 רהיא טימ ךיז טדערעגֿפרוד טַאהעג ַאילעפ ןיוש טָאה



 תונו * טו סע

 טואמ זיא לעטדעטש ןיא ןעּבעל סָאד יװ ,םעד ןעגעװ עט' רבה
 .רַאפ ןענעז טדָאטש ןיא זַא ,םעד ןעגעװ ןוא גילײװגנַאל ןוא
 -עגוצ יז טָאה ,םײהַא טַֿאנייּב ּבָא-ןערהיפ סָאװ ,טיילעגנוי ןַאה
 | | : ןעּבעג

 ַא ,ריד ךיא גָאז ,שנעמַא זיוה רעזנוא ןיא ןַאהרַאפ--
 -גַאילירּב ,ןעקיטנַא ןופ טפעשעגַא שנעמ רעד טגָאמרעפ ,ךאלמ
 .ןיא טָאג רעד יו ,קילג ןוא הררש ַא ,ךייר .ןעטנעמיד ןוא ןעט
 רעטָאפ ַא .ריד ןופ סקעז רהָאי ַא טימ רעטלע לּכה-ןס .לעמיה
 -ָאװ ,ןייז טעװ ריד טוג יװ ,לעמיה ןיא טָאג ןוא;,רערהעל ןוא

 טרָאד ןעריוּבעג ,רימ יװ ,טשינ זיא שגעמ רעגיזָאדרעד ,רע טור
 -עג .טדָאטש ןיא ןיוה ךיוה ַא ןופ דלַאּב רָאנ ,ךעלטדעטש יד ןיא
 ,לעֿפעלהוש ןיא טרָאד טשינ עטַאט רעד םהיא טימ טָאה טנעװַאד
 ןייק טשינ !סטהעטשרעפ וד .ענָאגַאניס ןיא טרָאד דלַאּב רָאנ
 -ַאט ןייז ייּב ןעֿפַארקעגמורַא טרָאד זיא שמש רעדנילּב ,רעטלַא
 ןעשגואוועגוצ ,ןעגנוזעב םהיא טָאה רָאטנַאק א ,ןזח ַא רָאנ ,זיוה סנעט
 -עװש ,סָאװ טָא זיא ,ונ ?סָאװ ןיא ,ונ .רעגייטש ןעֿכיוה ן'פיוא
 םורָאװ ,ריד טימ ןהעג-טימ ,ןערעהסיוא ךיד טעװ רע ,לרעטס
 ,עגיצנייא ,ךעלמולצ עגנוי ביל בודס טָאה ,שנעמ רעד ,רע
 ןיא ןעטכעלפסױא ןוא ןעמהענוצנעמַאזוצ ייז ,דלעפ ןופ עגיצנייא
 -ָאה ,רָע טגָאז ,דלעמ ןופ יד ןעד .ץנַארק ןעסיורג ,ןעסיורג ַא
 ,ךיד טּֿכארטעּב דניצא ,לרעטסעווש .קַאמשעג ןעטוגַא ,חיוא ןעּב
 | | ,טגָאזעג ריד ּבָאה ךיא סָאװ

 ץַאטיראמ עיאטנַאפ יד ןעבױהעג טָאה עט'רבח יד לייוו

 -ַאמ טָאה ,ָאלצַאװ 'ה ,רַאװקיטנַא ןופ טלַאטשעג םעייג ץטימ
 עױלּב ערהיא ןוא םָאק םעד טהערדעגסױא דנעקיצטנע ַאטיר
 :טגערפעג טסיירד ןעבָאה ןעגיוא

 | {תמא סָאד זיא ,לרעטסעווש--
 רע--טרעֿפױרעפ רהיא .ַאילעפ טָאה--לעמיה רעד יוװ--

 -עּב ךיז טָאה רע .טגָאזעג ןעטֿכענ ךָאנ ןיוש רימ סע טָאװ
 | ,טנַאילירּב ןייד ןוא טקרעמ

 -עקנוט סָטד רעטסנעפ ןיא ןענַאטשעג טציא זיא ךילקריוו
 ;87 ץטימ טָאה סָאװ ,םענעש םעד ,ןָאלַאּפַא ןופ טלַאטשעג עקיד על
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 .זָאלצ ענדָאמ ןוא דנעה יד ףיוא ןעטענגיס ,רַאגיצ רענַאװַאה

 -עגכױא'נַא יװ ,ןהעזעגסיוא טוה-דנַארגמער .ץ'רעטנוא ראה עט

 יד ןונ טֿכַאמעג ןוּבשחַא ָאד טָאה רע .לָאטסָאּפַא רענעטערפ

 ןענעז סָאװ ,רעּבײװ עדנעלע םּתס ןוא תושורג ,תונמלַא עלא

 ןופ טגשריעג יײז טָאה רע ןוא ןעּברַאטשעג טייצ רעד רַאפ

 -עג סע טָאה רעײש ךיז גידנטטסוהסיוא ןוא .סיפ יד ןיּב ּפָאקי

 ןוא דלָאג ,ןעיורפ ענעש סע טמוק ןעמעוו יו ,קורדנייא'נא טֿפַאמ

 ָאֹמִא זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,שנעמ םעד ,רימ טשינ זַא ,רעּבליז

 ?יקסרעדעוולעּב ןָאז

 ןרוד טרָאד ןהעזעג ןיוש ךיז טָאה רוגיפ סַאטירַאמ לייוו

 -:עריװרעסּבָא'נַא ןיא ,גידנעהעטש ,ווַאלצַאװ 'ה טָאה ,רעמיוּב י

 -8אפ םהיא טעוװ סָאװ ,ּביור עטנהָאנ סָאד טֿכַארטעּב ,עוָאּפ רע"

 :טעשטּפעשעג ןוא ,ןײרַא דנעה יד ןיא ןעל

 ןוא רָאה עטכידעג ַארַאס ,דנעה אראס .ןדע -ןג א --יורפ ַא--

 טהעז סעֿכלעזַא .זלַאה רהיא ףא ךיא העז טנַאילירּב א ,אש

 ןיא טסָארּפ ,ךיא גָאז ,קיטנַא לעקיטש א ,טשינ טנייה ראג ןעמ

 ,עלעּבַײט ,רָאנ טרַאװ ,ונַצ .ןעטלַאהעּברעפ וצ ןעקיטנַא ענייז

 .ריד וצ ָאד העג ךיז

 ןוא ןעקעטש-רעמוז עטֿכײּפ סָאד ןעמונעג רע טָאה דלַאּב

 ןעגעקטנַא סעט'רבח עדייּב םחיא ןענעז סע ,דמַאז ן'פיוא סיורַג

 .םעה טָאה ַאילעפ ןוא ,ןעגיוא יד ןיא לעֿכײמש ַא טימ ןעמוקעג

 :טגָאזעג ךיל

 רָאפ ךייא ךיא לעטש ָאד ,וַאלצַאװ 'ה !ןעגרָאמ-טוג--

 סעיטָאמ ,ַאקטירַאמ עש'רבח ןיימ ,טנָאקעּב טנעז .טסַאג ןיימ

 ...ןוא ,רעטֿכָאט

 ןופ ךיור ןעקלָאװ א ןָאהטעג סױרַא זָאל א טָאה ןָאלָאּפַא

 טקנופ ,ענימ עטַאז ןימ ַא סיּפע טֿכַאמעג ןוא ןעּבירטוצ ,רַאגיצ

 ןוא דנַאהַא ןעגױצעגסױא ,ןעקעמש םהיא טלָאװ לכאמַא יװ ;
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 ; טגָאזעג
 טנהָאמרעד ןעמָאנ רעד ,ךַא ?ַאטירַאמ ןעמָאנ רעייא זיא--

 הנ ,םהיא ןיא .ּפָאק ן'פיוא ןיורק ַא טימ ןיגינעק ַא ןיא רימ



 תורוד יידד

 ןוא סענעש ,סעֿכײר סָאװטע ,ונ ,סָאװטע ןַאהרַאפ זיא םהיא ןיא

 ,סעשיטעטסעיַאמ

 ןוא טקנַאדעּב ליטש טנעמילּפמָאק םעד רַאפ טָאה ַאטירַאמ

 | : טקרעמעּב

 ךָאנ זיא ןעמָאנ רעד .ןעמָאנ רענעש ַא ,ןעמָאנ רעֿכײר ַא--

 | .ךָאד טשינ ץלַא

 -עג ליפ ןעמָאנ רעייא ןעגעו ךיא ּבָאה ןָאד רעּבָא--

 -ליואוו עטוג ַא ןופ טמַאטש רהיא סָאד ,טרעהעג בָאה ךיא .טרעה

 ןערָאװעג ןעגנַאהעּב ןזיא זיוה רעייא סָאד ,עילימַאפ עדנעּבָאה

 ןוא ןעטנַאילירּב עטלַא ,ךַא .ןעטנַאילירּב עטלַא ןוא דלָאג טימ

 רענשטיטנַא רעד וצ ןערעהעג ייז .רהעז רימ ןעּביל ןעטנעמיד

 ןיא ןעּבָאה וצ ביל יז ןעּבָאה רימ ?טהעטשרעפ רהיא .טסנוק

 .טלַא ןענעז ןײלַא רימ לייוו טשינ ןוא לָאמקנעד ַא יװ ,ּבוטש

 ,ןיַאטירַאמ ןעזייוועּב טלָאװעג ָאד טָאה וװַאלצַאװ 'ה לייוו

 -י יד רַאפ ךיז ןעגיונ וצ ןופ קנַאדעג ןיא זיא רע טייוו יו

 -ירּב עטלַא טָאה רע שטָאֿכ ,רוד ןעטלַא ןופ םיגהנמ ןוא ןעט

 | : טקרעמעּב ךָאנ רע טָאה ,ּביל ןעטנַאיל

 ,ןייפ ןעפיילשוצסיוא ּביל רימ ןעּפָאה ןעטנַאילירּב עטלַא--

 ,רהיא טניימ .יירפ ןוא יינ ,גנוי רימ ןענעז רעּבָא ןײלַא ,ןייפ-

 ןײרַא ּפָאק ןיא ןעֿכירק רימ סָאד ?םורפ ןיּב ךיא סָאד ,ַאטירַאט

 -רעטלע ןוא עדייז רעד סָאװ ,ךעל'השעמ ןוא תוישעמ עלַא יד

 העג טָא ,ןעטײקשירַאנ !ַאֿכ-ַאֿכ ?טלהעצרעפנָא רימ ןעּבָאה עדייז

 וצ ,תּבש עגָאגַאניס רעד ןיא טדָאטש ןיא ,ַאטירַאמ ,רימ ךיא-
 ביל ןעּבָאה ןעשנעמ עגיטנייה .עינָאמערעצ ױזַא טַאלג ?סָאװ

 ןָא ךיא והט ,בוט-םוי רעסױרגַא ןעמוקעגנָא זיא .,עינָאמערעצ

 -סיױא העג ןוא דנַאח ןיא ןעקעטש םעד םהענ ,רעדניליצ ןיימ

 ןעשנעמ ,עינעמערעצ .ַאֿפ-ַאֿכ .רָאטנַאק ןופ הליפת יד ןערעה

 עשז-טלייטרוארעפ .ןעגױא יד ןעדנעלברעפ וצ ךיז ּביל ןעּבָאה
 -ַא--ןעגָאז ךיא ליװ יצ ,עמורפ וצ רעהעג ךיא סָאד ,טשינ רימי
 טסייה סע .ווַאלצַאװ 'ה ,רַאװקיטנַא זיא ןעמָאנ ןיימ .רעּביױלגרעּב

 480 ,רעּבליז ןוא דלָאג ,ן,עטנַאילירּב עטלַא ןופ שנעמ-סטפעשעג ַא;



 ,םיופטפַאמפ ײ

 -עננַא ךייא זיא ,גנודליּב עֿכױה עיינ ןעמוקעּב ךיא ּבָאה ןיײלַא
 !טּפַאשטנַאקעּב יד םהענ

 טימ גנוגעוועּב ַא טכַאמעג טמיטשעּב טשינ טָאה ַאטירַאמ

 ;םיוק טעשטּפעשעג ןוא דנַאה רעד
 ךָאנ ךיא ןיּב ןילַא .װ ןַאּפ ,טוג ןוא ליואוו רהעז--

 רשפא טעװ סע .ןעגעו עיינ ערעייא טימ טנַאקעּב טשינ רעּבָא
 ױזַא ךָאנ דייר ךיא סָאװ ,טגידלושטנע .וצרעד טייצ יד ןעמוק
 עצנַאג ,ןענרעלוצסיוא ךיז ןעזיװעּב טשינ ךָאנ גָאה ךיא .גינעוו
 .ןײרַא לעמיה ןעיולּב ןיא טקוקעג ןֹוא ןעסעזעג ןערהָאי

 ַאטירַאמ ,ןעגָאז טלָאװעג ךיא ּבָאה יקַאט סָאד טָא ןוא--
 -רעד ןעדייר וצ ךייא טימ ןייז טוג רהעז רימ טעװ סע .,ענעש
 -ייװ סָאװ ,ןעשנעמ טימ ןעדייר וצ ביל ּבָאה ךיא םֹורָאװ .ןופ
 טשינ ןוא ןעּבײלּב ָאד ַאקשטילעפ ךָאנ טעװ .גינעוו ךָאנ ןעס
 .? ןעסייּברעּביא סיּפע ןהעג

 טגָאיעגקעװַא עט'רבח יד טָאה ץ'װַאלצַאװ ןופ קילּב ןייא
 טיילעגנוי עכילטע טימ טריצַאּפשקעװַא ךיז טָאה יז ,טרָא ןופ
 ,ץַאטירַאמ ןעגעג טפיטשעג ,טֿכַאלעג דליוו ענדָאמ ןוא

 קנַאדעג ןיימ ןיא ,ענעש אטירַאמ ,טהעטשרעפ רהיא--
 ןעגנערּב ,טלעװ יד ןעיינעּב וצ ןעליװ ַא גנַאל ןיוש ךיז טגעל
 .ףרָאד א ןיא ךיא םוק ,רעגייטש ַא טָא ,טייצ רעיינ רעד וצ יז
 ?ךיא והט סָאװ .טײּברַאעב טשינ דרע יד ,היור זיא ףרָאד סָאד
 דרע יד ןוא רעקַא םעיינ ןיימ ,לעדיר םעיינ ןיימ ןיירַא ךיא קיש
 ןיא רעדיװ ךיא העזרעד .טֿכורפ עטסנעש יד ךיז ןופ סױרַא טיג
 זיא םּתסִמ ןוא ,ךַאװש ךיז טהערד ןעבעל סָאד ואוו ,לעטדעטש ַא

 ןעּבײרט סָאװ ,ןענישַאמ .עװָארַאּפ עיינ ןייא ךיא רהיפ ? סָאװ
 -רעדנוה .ַאֿכ-ַאֿכ ?קילגנוא וצ .רהיא טניימ ,ןעּבעל סָאד ןעּביירט
 -עּבעל ,ךייר ןערעװ ,טֿפַאנ רעּביא ףיוא ןעסקַאװ ךעלדעטש רעט
 ןיא ןעּברַאפ עיינ ןעמוקעּב ?טהעטשרעפ רהיא ,טריוויטלוק ,גיד
 .רעפ רהיא .ףױא-ןעסקַאװ ,ךיז ןעהערפ ,ןעּכעל .ןעקַאּב יד
 | | ?ענעש ַאטירַאמ ,העטש

 טָאה יז .טלהיפרעד רעדיוש ַא וויטקניטסניא טָאה ַאטירַאמ == -
 רהיא ןעגעג ןירעליש ַא יװ ,ןעטלַאהעג גינעטרעטנוא סיּפע ךיז 0
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 יז 0 111 ייד

 | : ךַאװש טדערעג ןוא רערהעל םעיינ
 ךיא ןעמוק סע טעװ טייצ רעד טימ ,לעֿפילעמַאּפ ץלַא--

 ןעמ ןעװ ,ביל ּבָאה ךיא .דייר עכלעזַא ןערעה וצ ביל ּבָאה
 !טוג יזַא ןעש יױזַא טלהעצרעפ רהיא סיּפע ,טלהעצרעפ

 ,גנַאל ןיוש ,ענעש ַאטירַאמ ,סיוא עשז-טרעה ,םורעד ,ונ--
 ,ליּפשייּב םוצ .סָאװ טָא קנַאדעג ןיא טַאהעג ךיא ּבָאה גנַאל
 רימ ןעלָאז רעדָא ,ףרָאד ןעהױר ַא ןופ רעניא טמוק סע ןעוו
 -וצניהַא ואו טשינ ךיז טָאה רע ןוא לעטדעטש ַא ןופ ,ןעגָאז
 יװַא יװ לעטימַָא :ןעֿכַאז יירד ןענרעלסױא ךיז רע לָאז ,ןָאהט
 ַא ןעּבילּב היור טשינ לָאז יז זַא ,דרע יד ןעטײגרַאעּב וצ
 ױזַא יו ...לעטימ ַא ןוא ןעטנַאילירּב עהיור ןעפיילש וצ לעטימ
 עלַא ןופ ךיז ןעסײרוצקעװַא--ןעשטייטסיוא סע ךייא ךיא לָאז
 ייּב ,תורוד עטלַא יד טָא ןופ םַאטש ץטימ ןיימ'כ .ןעטײקשירַאנ
 -רע סיורג סרערהעל יד ןעּבָאה טדָאטש רעסיורג רעד ןיא זנוא
 . ץטימ ןעּבעל ,עכילהערפ ,עגידעּבעל םורַא ןעהעג ןעשנעמ ,גלָאפ
 סָאד ליואו ןוא טוג יװ .ַאכ-ַאֿכ .ןעטֿכענ םוצ ןעֿפַאל ןוא גָאט
 עדנעהילּב ןייק טשינ טַאהעג רימ ךָאד ןעטלָאװ טשינ ַא !זיא
 רָאנ .אניכ ןוא ןעידניא--םורַא טיוט רַאפרעד ...רָאנ ,טדעטש
 טקנעּברעפ יװ ,גירעיורט טיּפע ךָאנ טגייז ,ענעש ַאטירַאמ ,רהיא
 רימ רהיא טנָאק !ןעװ וצ ?סָאװ ןצ ,דנַאל םירָאנַא ץעגרע ןיא
 ! טקנעּברעפ טנעז רהיא סָאװ וצ ,ןעגָאז טשינ

 ןוא טלַאק רעדילג ערהיא טלהיפעג ַאטירַאמ טָאה רעדיוו
 | :טעשטּפעשעג גינעטרעטנוא יז טָאה רעדיוו ןוא ףייטש

 טרַאװ רָאנ .רעגעש ץלַא ,רהעמ סָאװ ,ןעש טדער רהיא--
 .ןערעה ןייא ךיא לעװ לעֿכילעמַאּפ ,לעֿכילעמַאּפ ,לעסיּב ַא ףיוא
 טשיג ךָאנ ןיִּב ךיא .ןעמוק סע טעװ לעֿבילעמַאּפ ,לעֿפילעמַאּפ
 { .טדער רהיא טוג ןוא ןעש יװ .טנהעװעגוצ
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 .,עיצקעל עטׁשרע יד |

 ןעצימע טימ .ַאטירבמ ,ןעטַאריײה טלָאװ רהיא ןעוו---

 הפוח א ךָאנ ןעצימע טימ ןעּבעלּבָא רעדָא דנַאה רעייא ןעקנעשי

 ןעװעג טנעז רהיא סָאװ ,סָאד ןייז וצ ןערעהפיוא םחיא ןוא

 ױזַא טַאלג םּתֹס יצ !טג ַא טרעדָאפעג טגנידעצנוא רהיא טלָאװ

 ,רַאװקיטנַא רעקיד רעד טָאה--? ןעסעגרעפ ןוא טזָאלרעפ םהיא

 יב--.ןַאטירַאמ טגערפעג ,ןָאלָאּפַא ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז סָאוו

 ךַאז יד זיא טלעװ רעלערוטלוק רהעמ רעד ןיא ,רעגייטש א ,זנוא

 ַא סעצײלּפ עניימ רעטניה ןעהעטש ,רעגייטש ַא ,טֶא ,שרעדנַא

 ,ךימ ןעשוק ,ךימ ןעּביל סָאװ ןעיורפ עּביל ענעש טימ טלעװ

 -ָאה ,ַאטירַאמ ,ןירעד .טג ,הּפוח ? רימ ןופ ייז ןעליוו סָאװ רָאנ

 סע ןעליװ ןעיורפ עּביל עניימ ,טליּפשעג לָאמַא עדליוו ךיז ןעּב

 טשינ ןוא ןעטַאויה רימ טשינ ,עלַא רימ ןענעז יירפ ,טשינ

 יעינָאמערעצ--ױזַא טַאלג סע ןעמ טוהט ,ָאי ןוא ,ךיז ץטג רימ

 ירעפ ךױא סע טעװ ,ענעש ַאטירַאמ ,רהיא זַא ,ףָאה ךיא ןוא

 - | .ןעמהענ

 ןעמונעגמורַא דנעה עֿכילנעמ עקרַאטש ענייז טימ טָאה רע 298



 ,תירוד ייד 0 ּמ שי

 ןיײרַא ןעגױא עילב ערהיא ןיא טלעֿכײמשעג שירַאנ ןוא יז
 ןוא ןעצישעּב וצ ךיז ,דנעה יד ןעפרָאװרעפ םיוק טָאה ַאטירַאמ

 ַא ןופ הענֿכה ןוא טײקגיּביגֿכָאנ רענעי ןיא ןעלַאפעגנײרַא ךָאד
 -נוא זיא ,רהיא טגָאז ןעמ סָאװ ,סָאד זַא ,סייוו יז שטָאֿכ ,יורפ
 ,ןעגיל ןוא טכער

 ךיז טפרַאד רהיא ,ַאטירַאמ רעטסעווש ,סָאװ טָא ןוא--
 ,טרעהעג ּבָאה ךיא יװ ,וצרעד ,קנַאדעג ַאזַא ןופ ןעיירפעּב ךיוא
 ,עטפעשעג ןופ שנעמ ַא לעטדעטש ןיא טרָאד ןַאמ רעייא זיא
 ןוא סניילק ַא רהיא טָאה דניק ַא ןוא ,טֿכַאנ טימ גָאט ןעמונרעפ
 עטַאט רעד ןוא טשינ סע טדייל ןײלַא רהיא זַא ,סעדליװַא
 רעװ טשינ סע טרַא ,ןעשנעמ ,זנוא רעּבָא .הברוח ַא ףיוא טּבעל
 -עווש ,דימ ןוא טוג טנייה טנעז רהיא ,ךא .ןעזעוועג טנעז רהיא
 .ַאטירַאמ רעטס

 -עג טָאה וַאלצַאװ 'ה רעד עכלעװ טימ ,ענימ עטַאז יד
 ,ןײרַא טפיל רעד ןיא ךיור ןופ ןעזָאלּב סָאד ללּכּב ןוא טדער
 -יא ערהיא ןיא טֿכַאמעג ךילניילק וויטקניטסניא ן'ַאטירַאמ טָאה
 -פעה ענעי ןעזיװעגסױרַא ךילרעסיוא יז טָאה ךָאד .ןעגיוא ענעג
 ןָאק ךיו ןעטלַאה שרעדנַא זַא ,טלהיפ סָאװ ,יורפ ַא ןופ טײקֿפיל
 ,טשינ ןיוש יז

 עטֿכעלש סָאד רהיא רַאפ ןעמואוושעגסױרַא זיא קנילפ ןוא
 טֿכוד ,רהיא ןוא ,ןהוז ןייז ןוא ןַאמ רהיא ןופ םינּפ עטפַאהלעקע

 ןופ ןעסיײרוצסױרַא ייז טונימ ןייא טימ ,ןייז גנירג טלָאװ ,ךיז
 -עש יד ןיא טֿכַארטרעפ ןעּבילּבעג ןהעטש זיא יז רָאנ ,ןעצרַאה

 ןעוו ,ןערהערט יד ךיוא ןוא החפשמ עטלַא רהיא ןופ תוּפוח ענ
 .ןעמוקעגרָאפ טגַא ןעמעוװ ייּב זיא ייז

 :טעשטּפעשעג טסיירד טָאה יז ןוא
 ןעשנעמ ןוא טָאג רַאפ ,ןעדייש ךיז ןעמ זומ ךָאד ןוא--

 ןיד טשינ ןיּב ךיא זַא ,ןעגָאז ,ןעסײרסױרַא ךיז ,ןעדייש ךיז
 טשינ ךילפעה ַאטירַאמ טָאה--,סָאװ טָא ,םינּפ ן'רַאפ ןעיײּפשסױא
 טלָאװ סע טוג יװ ,ןעצרַאה ןיא ךיז גידנענהָאמרעד ,טמיטשעגנייא
 ןַאמ רהיא טימ גיּבייא ףיא ךיז טדייש יז ןעװ ,ןעזעוועג רהיא
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 סיובטסַאמ י

 ?רעטסעװש ,רהיא טניימ ױזַא--

 -לושטנע .ןהעזעג ױזַא סע ּבָאה ךיא ,ױזַא טֿכַארט ךיא--
 ,טנהעװעג טשינ שרעדנַא ןיּב ךיא .יױזַא דייר ךיא סָאװ ,טגיד
 ,.רעטעּפש רשפא

 ןענרעלסיוא ךיז ,ענעש ַאטירַאמ ,אמּתסמ טעװ רהיא ,ונ--
 דניצַא--,טגָאזעג װַאלצַאװ 'ה רעדיװ טָאה-- ,ןעדייר וצ שרעדגַא
 ךיז ןענעקעּב ןוא זױה ןיא זנוא וצ ןײרַא לעסיּב ַא רימ ןעלעוו
 ריצעב ךיא עֿכלעװ טימ ,ןעקיטנַא ןוא סנעגעמרעפ עגיימ טימ
 !רימ טימ רהיא טהעג טָא ,זיוה ןיימ

 יד ,רעגיטֿכיל א ןוא רענעש ַא ןעועוװעג ןיא גָאט רעד

 -עג רעד םורַא ךעלעשיפ ענעדלָאג יד טימ ךעלרעסַאװ עיולּב

 םענעקורט ןעּבלעג ןופ ןעטינשעגסיוא ףיט ךיז ןעּבָאה דנעג
 ןוא ןעזעוועג ןענעז רענטרעג ןוא רעזייח יד עֿכלעװ ןיא ,דמַאז
 טקעמשעג טָאה סָאװ ,ןיוה ךױה ַא ןיא ןײֹרַא ןענעז עדייּב
 ןוא לוט ןופ רענייפ סָאװטע ןוא ,ןענידרַאג ,ּברַאפ רעשירפ טימ
 ,ןייו ןוא ןעצנַארעמַאּפ ,דייז

 ןופ ןערעיטרָאּפ יד .טקוררעפ ווַאלצאו 'ה טָאה ךילקריוו
 -גיא ,ןעגנַאהרָאפ ערעייט טימ ןעגנַאהעּב ,טעניּבַאק ןעכייר ןייז
 -עג ןוא שיט רעלילרעטסױאינַא ןענַאטשעג זיא ּבוטש טימרעד
 טקעמשעגּבָארַא ןעּבָאה רעקיל ,ןענייוו ,ןעצנַארעמָאּפ טימ סעפ
 ןענעז ּבוטש ןופ ןעלקניוו יד ןיא .שיט ןופ טעשטשילּבעגּבָארַא ןוא
 ,רע'מינפ-ןעפמינ ,ענעסּפיג ,ענעזנָארּב ךעלטנעמונָאמ ןענַאטשעג

 ןענעז דנעו עגימולּב יד ףיוא ןוא רעטיר ,ןערוגיפ עשירָאטסיה |
 -גַאילירּב סָאװטע ןוא רעדליּב-לייא ,ןעמהַאר ענעדלָאג ןעגנַאהעג
 -וא יד ןיא טעדנעלּבעג טַאה סע סָאװ ,סענעדלָאג ןוא סענעט
 וי | / עג

 .גיוו םוצ .ןעקיטנַא עניימ ,תורצוא עגיימ ןענעז ָאד טָא--
 .ףימ טימ ייז ןעמוק רעמוז םוצ ,טדָאטש ןיא ייז ךיא רהיפ רעט

 רעװש ןוא דנעוװ יד ףיוא ןעזיועגנָא ןָאלָאּפַא טָאה--,ףרָאד ןיא
 ןעגנערב סעיינ סיפע ןָאד טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,טעּפָאסעגסױא

 !ייז טימ ןענעקעּב ךיז רהיא טליוו יצ ןוא--,טלעוו רעד ףיוא 4



  ,תורוד יירד

 ןוא דנַאװ רעד וצ גיריגיינ ןעגיוּבעגוצ ךיז טָאה ַאטירַאמ
 | :ןעזיװעגנָא טָאה וַאלצַאװ 'ה

 ,יורפ א ןופ דליּבַא ,ךאלמ ַא ןופ ,םינּכֲא ,דליּב סָאד--
 ןעמוקעּב סע ּבָאה ךיא ןוא רעטדנעזױט ןיא טצַאשעג טרעוװ
 ,יורפ עּביל ַא ןופ טוט ןֿכָאנ לּכה-ךס ,ַאטירַאמ .דלעג-ןיילק רַאפ
 ןעסייהעג סע רימ ןוא טַאהעג טשינ םישרוי ןייק טָצה סָאװ
 ,ףיש עגעדלָאג ַא--עטייווצ סָאד טָא ןוא .לעקיטש ןייפ ַא ,ןעמהענ
 רָאנ ןוא טשינ גערּב ןייק טניפעג ,רעסַאװ ן'פיוא טרהָאפ סָאװ
 רענעדלָאגַא ; ךָאנ ןוא יז טעטער ןַאטיּפַאק ַא ןופ דנַאה עטוגַא
 טױט ץֿכָאנ ןעמוקעּב ץרַאה-ןעיורפ ַא ןופ טנַאילירּב ַא ,ןערעטש
 ַא טָאה ,טנַאילירּב רעד ,רע זַא ,טפירשפוא'נַא ןענופעג ןוא
 םהיא טָאה סע ?טרעה רהיא .אֿכ-א5 .טַאהעג עטֿכישעג ענדָאמ

 -עווש ַא ,עמַאמ ַא ,עּבָאּב א ,עּכָאּברעטלע-רעטלעינַא ןעגָארטעג
 ןופ ןעפרָאװעג ךיז טָאה רע .ַאכ-ַאֿכ ,רעטֿכָאט ַא ,דגיק ַא ,רעטס
 טבנגעג ,ןערָאװעג טגרָאּבעג ,רעטייװצ רעד ןיא דנַאה ןייא
 -ַאמ ,רהיא טגייווש סָאװ ,ונ .טפיוקרעפ ןוא טפיוקעג ,ןערָאװעג
 ?ַאטיר

 ,לַאנק ַא ןוא ןעגיוא יד ןיא ןערָאװעג לעקנוט זיא ַאטירַאמ
 -יּבַאק םענעי ןיא טרעהעג ךיז טָאה ,רענוד א טימ ץילּבַא יװ
 טּבױטרעפ יװ ,ןרעױא ערהיא טָאה סָאװ ,ןעקיטנַא ןופ טענ
 .טונימ עכילטע ףיוא

 -'נַא סָאד זיא--,טעשטּפעשעג ַאטירַאמ טָאה--,ןעד יצ--
 !ץעגרע ןהעשעג סָאד ןיא יצ ?עטֿכישעג ע'תמא

 ,ןעּביולג רימ סע טלָאז רהיא ,ַאטירַאמ רעטסעווש ,ָא--
 ,סנױזַא טשינרָאג טּביִג סע .עטכישעג ןייז טָאה קיטנַא רעדעי ןעד
  ,ןעקיטנַא יד ןוא ןעּבָאה טשינ עטכישעג ןייק לָאז קיטנַא'נַא זַא
 עכיירא רחעזַא ךיז רעטניה ןעּבָאה ,ָאד רימ יב ןעגנעה סָאװ
 עניימ ןעױרפ עּביל יד סָאװ רָאנ ,..סָאװ רָאנ ,טייהנעגנַאגרעפ
 טימ ךיז ױזַא ךייר ,ןייר ןיִּב ךיא ןוא ,ןעּברָא:שעג ןיוש ןענעז
 ,אטירַאמ ,ןעלייט וצ ךייא

 ' זיא ןעגיוא סַאטירַאמ ןופ קילּב רעגיטליגֿכײלג רעליטש ַא
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 ןוא ןעטנַאילירּב טימ ןעגנאהעּב דנעװ יד ףיֹוא ךיור ליומ ַא

 ןיא לָאֿטַא יװ ,רענעגייא רעד ןעוועג זיא קילּב רעד ןוא ,דלָאג

 .נַאילירּב יד רהיא טָאה לעטַאדעסדערּפ שולַאצ סָאװ ,טייצ רעד
 .ןעזיועג רעּבײװ עטיוט יירד ענייז ןופ ןעט

 -עג ןוא ץרַאה ן'פיוא ןערָאװעג טֿכעלש רהיא זיא סיּפע = -

 -עג ןיא טקוטעג ךיז ןעּבָאה ןעיורפ עטיוט ךס ַא ןופ ןעטלַאטש

 ,לעּב
 -"נַא זיא טנַאילרּב םעד טָא טימ עטֿכישעג יד ןעוו--

 רעטיב ןוא טֿכעלש יז טֿכַאמ--,טגָאזעג ַאטירַאמ טָאה--.,ע'תמא
 יךַא ןעגָאז סיּפע ךייא ליװ ךיא ,ךיז קערש ךיא .ץרַאה ן'פיוא
 ןעדייר סע ךיא ליו טציא טשינ ,ונ ,טונימ ַא טגייווש

 ןוא ןעּפיל יד טימ ןעשטּפעש ןעּבױהעגנָא סיּפע טָאה יז

 יצַאװ 'ה .טנַאילירּב םענעגײא ןופ טסנעּפשעג סָאד טֿכַארטעּב
 .ןַאטירַאמ וצ ןעגיוּבעגוצ ךילפעה רעּבָא ָאד ךיז טָאה ווַאל

 -ירּב עלַא טשינ ,ענעש ַאטירַאמ ,טשיג ךייא טקערש -,ונ--

 -עג עדעי טשינ ןוא עטֿכישעג רעייז טימ ךיילג ןענעז ןעטנַאיל

 ךייא ּבָאה ךיא .טנַאילירּב ַאזַא טגָאמרעּפ סרעדנוזעּב עטֿכיש

 ףעיורפ עּביל עניימ ןופ עטֿכישעג יד ןעלהעצרעפ טלָאװעג רָאנ

 .טַאהעג ייז ךיא ליפיו ,טַאהעג ייז ּבָאה ך'א ליפיו ,ךַא

 ,עילַאט סַאטירַאמ ןעמונעגמורַא רע טָאה רעטרעוו יד ייּב

 | ;טגָאזעג ןוא טצעזעגעעװַא יז
 -וג זיא סע .ןייװ ןוא ץנַאועמָאּפ ןופ טסינעג ,טסינעג--

 ןופרעד ןעדייר ךָאנ ןעלעוו רימ .קנַארטעג רעטוג ןוא טֿכורפ עט



 4 .-ןעזיור רעד ןוֿפ תעגושמ סָאד

 4תֹּבֹׁׂש רעייז ןוא עילימַאפ

 תונכדש ןייק טימ עילימַאפ-ןעזיור יד ךיז טָאה לעיציפָא/

 -רָאװעג קילּב ןעגיטייז ַא טָאה ןעמ ןעװ רָאנ ,טגיטפעשעב טשינ

 -רעד ןעמ טָאה ,טרָאד םיבוט-םימי ןוא םיתּבש יד ףיוא ןעפ

 .םיכודש ןעּפַאלקפיונוצ ןופ חיר ןעמהענעגנָא טשינַא סיּפע טקעמש

 ןעװ ןַאד ,םילֿכאמ ןוא ןעקנַארטעג עלעדייא יד ךָאנ בור'ס

 עי,ימַאפ רעד ןופ סעקרַאנַאק ףלעוװצ יד טליפשעגּבָא ןעּבָאה סע

 יבא טסעג יד רַאפ טָאה םוחנ רעדורּב רעד ןּוא ןעגייטש סשזוד

 -עג-ןערעּפָא טימ ,ס'הננרנ וכל עלַאגָאגַאניס ענייז טימ טשיורעג

 יד טרימופרעּפסױא ןעמ טָאה ,שיט ןֿכָאנ ,טשימעג ןעגנַאו

 -ַאלעדנַאק ןיא טֿכיל טימ ןעמולּב-ןָאזַאװ טלעטשעגקעװַא ,בוטש

 ןיק ָאד ןעּבָאה םיתבש עלענָאיצידַארט יד זַא ,ןמיס ַא ,סערּב

 ,טגָאועג רעסעּב רעדָא עינָאמערעצ ַא רָאנ זיא ןוא טשינ טרָא

 עלערינש םענעדלָאג ן'טימ עמַאמ יד ךיז טָאה .ליטס קיטשַא

 .ייא סיּפע ךָאנ ןוא לרעטֿכעט סָאד ,רעיוא םייּב ןעלירּב יד ןופ

 -897 ןָאנ עּבָארג ַא טימ ןירערהעל-ּבוטש יד ,ןיױשרעּפסנַאמ-יורפ א ענ



 ,םיופטסַאמ

 -ַאמ יד ןוא ,שיט םייּב טצקזעגקעװַא ךיז ,םיטש עגירעזייה ןופ -
 ;טגָאזעג טָאה עז

 -יירפ סָאד ,סָאד ןיפעג ךיא ,ךעלרעדניק ,רהיא טסייוו--
 ןעשנעמ עֿכײלג ןוא טסַאּפעג עדייּב ןענעז ררעה םעד טימ ןיל
 .עיטרַאפ א ןעדליּב ןוא ןעסילשנָא ךיז ןענָאק ייז

 -ינ זיא יז ןוא רעֿכעה זיא רע סָאװ ,רהעמ טשינ רָאנ-
 -עג ןיא טרָאּפעגוצ ייז טָאה--,ךיילג טשינ שינַאגרָא ,רעגירעדי
 .ןױשרעּפסנַאמ רעד--יורפ יד קנַאד

 ..םֹוצ ,הפוח רעד וצ רָאּפ א לָאמנייא ןיוש ןענעז ייז--
 ,לרעטֿכעט סָאד טעװַארּפָאּפ טָאה--,טלעװ רעד ףיוא ןעּבעל'

 ןיא גידנעטש ךיז טָאה ,םיֿכדש ןעגעװ גידנעדייר ןוא
 ןוא ירפ יד ,רע'מינּפ ייווצ יד ןָאהטעג שימ ַא קנַאדעג רעייז
 יא סע .עֿכילהערפ ןוא עגידעּבעל ,עגידנעשוק עדייּב ,ןאמ רעד
 ןעזעוועג ןערָאּפ יד וליפַא ךָאנ ןענעז ,אנימ-אקפנ ןייק טשיג
 .עייז טימ ןישודקו-הּפוח ערעייז ןופ טלעװ רעד ןיא ןעדנוּברעּפ
 טָאה ,טֿכילּפ רעיײז וצ ןעגיוצעג ןוא רענעמ רעדָא ,ןעיורפ ער
 טֶא ןוא ,םיאנּת ןוא תוּפוח ,ןטג :טֿכַאמעג-לטבמ ץלַא ָאד ןעמ
 ,ןופרעד טַאהעג יז ןעּבָאה ןעגינעגרעפ ַאזַא

 -עװעג עילימַאפ-ןעזױר רעד ייּב ןיוש זיא ַאטיוַאמ לייוו
 וצ וצ ןעּבױהעגנָא ףךױא ָאד ןעמ טָאה ,טייצ ערעגנעלַא ןעז
 ןיא עֿכילנהע סָאד .סעֿכילנהע סיּפע ןעֿכוז וצ וצ ןוא ןעטֿפַארט
 -נײרַא ןוא ןענישַאמ ןופ רעריצודָארּפ רעגילָאמַא רענעי ןעזעוועג
 -עּב טשינ ןוא היור ךָאנ זיא ןעּבעל סָאד ואוו ,טרָאד ייז ןערהיפ
 ןיא לָאמנייא ןעסעזעג זיא וַאלצַאװ 'ה ,רַאװקיטנַא רעד .טײּברַא
 -עלּב-ןענָאזַאװ עֿכױה ןוא ןעמלַאּפ יד רעטנוא גָאט-תּבש רעייז

 .יורפ יד ןוא רעטֿכָאט יד ,עמַאמ יד--יירד יד ךיז ןעּבָאה ,רעט
 -עג ןעמַאוצ ךיז ױזַא טַאלג זָאנ רעקיד רעד טימ ןױשרעּפסנַאמ
 | | : טסעומש

 ועטומ רעד ןופ ןעּפיל עשירַאנ יד ןעּבָאה--,רהיא טסייוו--
 -טרַאּפ רע'תמא רעד ןייז ןָאק סע רעװ ,טדערעג עלערינש ן'טימ
 'ורּבַא יו ,ךילנהע רהיא זיא רע יװ ,ךא ?סַאטירַאמ רעינ

 ישַאמ ךָאד רע טגָאמרעפ וצרעד ןיא ונ ,ךיוא םהיא יז ,רעד 28



 ,תורוד יירד

 יד ןעּביירט וצ ,האובּת ןעדיינש וצ ,דרע ןרעקַא וצ עסיורג ןענ
 ,ןעטנַאילירּב ךָאד רע טגָאמרעּפ ,ךַא ,ןוא ערַאּפ ןופ טפַארק
 !טַאנגַאמ ַא--,רענעש דליּבַא ,ןַאמ ַא ךָאד רע זיא ,ןעקיטנַא

 טָאה--,רעגנוי סקעז רהָאיַא טימ רשפא זיא יז רָאנ- ,
 -עז ,סָאד טשינ ןעוו ןוא--ןיושרעּפסנַאמ-יױרפ יד טּפַאכעגרעטנוא

 ,ייז ןענעז קילג ַאזַא ,רעדירּב ןוא רעטסעװש סָאד ןענ

 :ןעּבעגעגוצ טָאה לרעטכעט סָאד

 =ינשעגסיוא םייל קיטש ןייא ןופ יו ,ןעש -דליב עדייב--
 ַא ןוא ןַאמ ַא ןופ םעטָא רעטשימעגנעמַאזוצ ַא סיּפע ןוא ןעט
 ?רעק רהיא ףיוא ןָאהטעג 'ָאלב ַא ,ךילרעדיוש יװ ,טָאה סָאװ ,יורפ
 - ,רעּפ

 - .יורפ יד ןוא רעטֿכָאט יד ,עמַאמ יד טדערעג טָאה סע
 םעד ןופ ןעטפַאשנעגײא יד ןעגעוו ןירערהעל יד ,ןױשרעּפסנַאמ
 -רעד טשינ ןעגעוװטסעדנופ טָאה רענייק ןוא רָאּפ ןעטסַאּפעג
 ,טייקנעדנוּבעגוצ א טגיל סעציילפ סַאטירַאמ רעטנוא זַא ,טנהָאמ

 ,סעטדימשעגוצ ךָאד ,סעדמערפ סיּפע וצ בוח רעטפַאהלעקעינַא
 :טגָאזעגנײרַא שינָאריא טָאה ַאקשטילעפ ןוא

 ,עגיד'ארומ א ,עֿכַאװש ע ןיא עט'ובח יד סָאװ רָאנ--

 רעביא רעטיר ענרעזיא טימ ןהעטש טלָאװ ץימע יװ טקנוּפ
 טגָאז ,טסַאל וצ ןַאמ ן'טימ ןעּבעל סָאד רהיא זיא ,ּפָאק רהיא

 ליװ יז רָאנ ,םהיא ןופ ןהעגקעװַא טשינ טַאלג ױזַא ןָאק יז ,יז
 ַא ןעקוררעטנוא . ,תוגשה עגידלעטדעטשניילק .ַאֿכ-ַאֿכ ? טג ,טג
 ,טשינ רימ טסלעפעג וד זַא ,ןעגָאז ,ןעייפשסיוא ,ריּפַאּפ לעקיטש
 ,טלעװ רענרעדָאמ רעזנוא ןיא סע זיא שירַאנ יו

 טָאה רעיא םייּב עלערינש םענעדלָאג ן'טימ עמַאמ יד

 רעטֿכָאט יד .טֿכילֿפ יד טנעקרענָא ּבלַאה ךָאנ ןעגעװטסעדנוּפ
 ןירערהעל יד ןוא טֿפַאלעגסױא גיניזטֿפײל ןוא טושּפ יז טָאה
 :טדנעװעגּבָא הָארק א ןופ םיטש רעגירעזייה רעד טימ טָאה

 ,ןעגנערברעטנוא ןיוש סע ןעמ ןומ רוד רעזנוא ןיא--
 -רעפ ,רענעדנוּבעגוצ טשינ סָאװ ,רעיירפ סָאװ ,ןייז זומ ןעמ
 299 עדליװ ןערעװ רימ ןעלעװ טשינַא !טפַאשרעה יד טהעטש
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 םיובטסאמפ :

 -לוק ..,רעד ןעגעג זיא סע ,טעקַאנ ןעהעג ,שיילפ-היור ןעסערפ

 ,רוט

 --,טּפַאֿכעגקירוצ ךיז רעטומ יד טָאה--,ױזַא ביױא 9י-

 -סױרַא רהיא סע זומ ןעמ ןוא ענענַאטשעגּבָא א אסירַאמ זיא

 : ,ּפָאק ןופ ןעגָאלש

 -ָאלשסיֹורַא רהיא סע זומ ןעמ .עדליוו ,ענענַאטשעגּבָא--

 .ןירערהעל יד טּפַאֿכעגרעטנוא טָאה--.ּפָאק ןופ ןעג

 -עג ףרַאש ,טסיירד טדערעג ןעּבָאה ןעשנעמ-רוטלוק יד

 רעלַאינָאמערעצ רעליופ רעד ןוא ןעטֿכילפ עגילייה עלַא ןעג

 . ןיא טקורעגנײרַא לייװרעד ךיז טָאה גָאט רעּבלַאה רעגיד'תבש

 ןופ תוחיר עטעפ ענייז טומ שזור עילימַאפ רעד ןופ ּבוטש רעד

 .רעפרַאש ןוא רעפרַאש ,םילֿכאמ עטפַאהקַאמש
 עסײװ ןיא רענידעּב ענרעדָאמ יד ,טסניד עקנַאלש יד

 "נָא ןענעז ןעסיורד ןופ ןוא שיט םוצ טיירגעג ןעּבָאה ןעצריש

 עשיטרָאטש ,סרעדניליצ ןיא רענעמ ,עדנעריצַאּפש יד ןעמוקעג

 ןוא לעגיּפש ןיא ךיז טֿכַאוטעּב ,ערעטנומ ,עֿכילהערפ עלַא ,טסעג

 ,רעדיילק יד טעװַארּפָאּפ
 -ָאּפַא ןוא ַאטירַאמ ןעזיועּב ריט רעד ןיא ךיו טָאה סע

 טָאה םינּפ רעײז ףױא ןוא טגיונרעפ ךיז ןעּבָאה עדייּב ,ןָאל

 ,רע'מינּפ ןופ סױרַא-טנייש סָאװ ,טייהנעדירפוצ ענעי טּבעװעג ךיז

 ןעגעװ ןעּבָאה סָאװ ,עֿכלעזַא ,סלַאפנעלַא ,עטּבילרעפ רָאנ סָאװ

 ,ןַאלּפ ןוא ליצ ןעטמיטשעּב ַא טדערעגּבָא ןעּבעל רעייז

 ּבוטש ן'רעּביא ןעטָאשוצ ךיז ןעּבָאה טסעג ענעמוקעגנָא יד

 ַאזַא טֿכַאמעג סיּפע טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא טצעזוצ ךיז רעדָא

 יב יא תּבש רעד זַא ,ןעסייוצ םעד ןעזיוועּב טָאה סָאװ ,ענימ

 ןעּביױלג ןעגידלעטדעטשניילק ןופ ןוא רעשיטדָאטשסױרג ַא םהיא

 -עּבעװש ַא ןעדנוצעגנָא רענייא טָאה ; טלעסיירטעגּבָא גנַאל ןיוש

 ןעגנולקעגנָא רעטייווצ רעד טָאה ,רַאגיצ א טרעֿפױררעּפ ןוא על

 ,תועבטמ ענייז טימ

 ּבֶא טהעג גוצ רעד ןעװ ,טגערפעג טָאה רעטירד רעד
 -עּב ךיז טָאה רעטרעפ רעד .טדָאטש ןיא ןערהָאפוצ קירוצ םוא

 יד ןוא גיַאל טשינ ָאד דרעפ א ףיוא ןעטייר ןייז טימ טמהיר 0



 ,תורוד יירד

 טפול רעד ןיא ןעגנולקעג ןוא ןעגנוזעג טַאלג ןעּבָאה ערעדנַא
 7 ,ןײרַא

 ןרעדנַא ןעּבעג סנייא ןעסעזעג ןענעז ןָאלַאּפַא ןוא ַאטירַאמ

 טימ סעומש ןעמיטניא'נַא רהעז ךָאנ ןעועוועג זיא רע לייוװ ןוא

 רַאגיצ םעד ןעטלַאהעג ,גידנעטש יװ ,טשינ רע טָאה ,ץַאטירַאמ
 טָאה סָאװ ,ןעטנַאילירּב טימ ענעטָאשעּב ,רעגניפ עּבָארג יד ןיא

 םזיאָאגע ןעֿכילנעמ ,עיצַאטַאָאלּפסקע רעטיײירּב ןייז ןיא טנהָאמרעד
 ,םיצפח עטוג עטלַא ןופ רַאװקיטנַא'נַא זיא רע סָאװ ,סָאד ןוא

 םהיא ףיוא ןעסָאגעגסױא ןעזעװעג ָאד זיא סע ,טרהעקרעפ רָאנ

 ,טָאּפסעד ןעטּבילרעפ א ןופ דייהנעדיישעּב עטלעטסניקעג ענעי

 -קַארַאֿכ ןעלַאעדיא'נַא ןעבעגוצוצ םינּפ ןייז ךיז טערַאטס סָאװ

 ,רעט
 ליטש רע טָאה--ַאטירַאמ ,ליומ םוצ סיּפע טמהענ ,ונ--

 ךָאד טנעז רהיא--,ןעטבילרעפ ַא ןופ ענימ רעד טימ טדערעג
 ,טַאז גונעג טשינ ןוא .ךַאװש ,דימ

 . ןוא טרעפטנעענּבָא טֿכײל ַאטירַאמ טָאה--,קנַאד ךיא--

 ,שיט ןופ סעֿכלעזַא סיּפע טימ םינּפ ןופ ץיה יד ןעזָאלּבעגּבָא

 | ,דניו ַא ןעגָאינָא ןָאק סָאװ
 -עג רעטנוא ןענופעג ַאטירַאמ ךיז טָאה טייצ עצנַאג יד

 רהיא טָאה סע סָאװ ,ןעסעומש עכילהערפ ןוא גנַאלקעג ,גנַאז
 ןעוו ,רעּבָא רעטעּפש ,זיא טנייה סָאװ ,ןעגהָאמרעד טזָאלעג טשינ
 יד ןעֿכלעװ ן א ,רעיילש ןעלַאינָאמערעצ םעד טֿכַארטעּב טָאה יז
 טײקטלַאק יד ןוא תּבש םעד טליהעגנייא טָאה שזור עילימַאפ
 טלעװ רעד ןופ טרעדנװזעגּבָא ןעּבילּבעג יז זיא ,ךָאװ רעד ןופ

 ,םורָא
 ַארַא'ס ,רע'מינפ ַארַאס ,ןעשנעמ ַארַא'ס ! רעניימ טָאג--

 ןופ גנַאלק רע.ידרעטיצ ךילהערּפַא סיּפע ןוא גנַאזעג גידעכָאװ
 | וי - ! םיטש עגיד'תּבש סנעטַאט

 ,טסניד יד עיסָאס טנהָאמרעד ָאד רהיא ךיז טָאה סע
 ףיא ןעטַאט םייּב רעּביירש על'היבוט ןוא יּבר רעד עקשעלַאי
 . שודק סגעטַאט ןָא טנהָאמרעד ךיז יז טָאה רעּבָא םיוק .שזוק
 50ו סָאד קנַאדעג רהיא ןיא ט'כג'עגנײרַא ךיז טָאה ,ןעל'היבוט טימ



 .טיוּבטסאט ר

 ןץעשולַאצ ייּב טרָאד ,סעקינזיצקַא עֿכילרעזײק יד ןופ טלַאטשעג
 ךיז ןעגעלוצ ,ןײרַא ןעמוק טסעג יד ,תּבש זיא סע ,ּבוטש ןיא
 :שיטָאּפש ןעלֿפײמש ןוא ןרעֿכיור ,ןעקנירט ,ןעלהוטש יד ףיוא

 : ןעד סָאװ רָאנ .טנעז רהיא טוג ןוא ןעש יװ .,ַאטירַאמ--
 ? עינָאמערעצ יד ךָאנ רהיא טָאה סָאװ

 -ירָא ןיא טרָאד רעּבירַא טקוק ןוא סַאלּב טרעוװ ַאטירַאמ
 לעקנוט ,תּבש רעד זיא ּבירט ,ןײרַא לעּביטש סנעטַאט ןעמ
 -עז טסעג-סעקינװָאנישט יד ןופ רענייק רעֹּבֶא ,טֿביל יד ןענערּב

 תּבש רעד ןיא רעּבָא ָאד ןעמוקעג טשינ ךָאנ ןיהַא טרָאד ןענ
 עמייהעג סנעצימע יװ טקנופ ,רעטמעשרעפ ַא ,,רעטצוּפרעפ ַא
 | ,ןעֿכַאלסױא םהיא ןעטלָאװ ןעּפיל

 ןענעז םייהרעדניא טרָאד ,טרָאד זַא ,ךיז טנהָאמרעד = |
 יז טָאה ,סעקזינזיצקא טסעג עדמערפ ןעסעזעג שיט רהיא ייּב
 ןַאמ ַא טָאה יז זַא ,םעד ןיא טנהָאמרעד ,גידנעליוו-טשינ ,ךיז
 עדייּב יד ןופ זַא ןוא דניק א טָאה ןַאמ רעד זַא ןוא שולַאצ
 ? ןיהואוו ? ןעמעוו וצ .ןעפָאלטנַא יז זיא
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 ,תֹּבש םעיינ ַא ,שיט םעיינ ַא ייּב ָאד ןיוש יז טציז טָא ןוא
 ,שרעדנַא ןעדייר ןעשנעמ יד ,תּבש ןעֿכילהערּפ ַא ,תּבש ןעטירד ַא
 ַא שנעמַא טציז שיט םעד ייּב ןוא שרעדנַא ןענערּב טֿכיל יד
 -ָצז רעװ ?רעטּבילרעפ רעד זיא רעװ .רעדמערפ ַא .רעטּבילרעפ
 ?תּבש רעד זיא רעװ ?ןעשנעמ יד ןענ

 ַא--לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ,שולַאצ ןופ טלַאטשעג סָאד
 .ֿפָאנ זיא סע ןעֿכלעװ ךָאנ ,ןרעױא יד ןיא רענוד רעֿפילקערש
 -ץגמורַא טָאה ,ּפעלק-ץרַאה ןופ לַאפנָא רעגיניזנהַאװ א ןעמוקעג
 רעד ייב טּפַאלעונָא ךיז טָאה יז .ןעועװ סַאטירַאמ טּפַאכ
 .טנַאילירּב רעד טלעסיירטעג ךיז טָאה סע ןעֿכלעװ ףיוא ,טסורּב
 .ןײרַא גָאט ןעדמערפ ןיא ןעּברַאפ ענייז טימ טרעמישעג ןוא

 עֿכילהערפ יד ןיא טנהָאמרעד ךיז יז טָאװ דלַאּב רָאנ
 יד יו ,םעד ןיא ,ןעגרָאמהירּכ ןעגיטנייה ןופ ןעטונימ עטּבילרעפ
 םעד טָאװה יז ןוא טוג זיא טפול יד יװ ,ןעש ןעליּפש לעגיופ
 ,טֿפַאמעג טשינ וצ קנַאדעג

 ,ןע:נורטעגּבָא ,ןעסעגעגּבַא טַאהעג ןיוש ןעגָאה טכעג יד



 ,תורוד יירד

 רהיא ןוא ץַאטירַאמ ךילרעדנואוו טֿכַארטעּב ייז ןופ רעדעי טָאה

 רעדנוזעּב ַא טימ רעדנוזעּב רעדעי ןוא טנַאילירּב ןעשידָאמטלַא

 םהיא טָאה ןעמ ואו ,םעד ףיוא טגערפעגסיוא טָאה טייקגיריגיינ

 ,סָאד טשינ רע זיא סָאװרַאפ ןוא זיירּפ ַא רַאפ סָאװ ,טפיוקעג

 ךַאװש טָאה ַאטירַאמ .ןענעז ןעטנַאילירּב עגיטנייה עלַא סָאװ

 -ומ יד טָאה טלָאמעד ןוא ,טמיטשעבנוא ,טרעפטנעעג ץרוק ןוא

 . ײגײרַא טייהנעגעלעג יד טַאהעג שור עילימַאפ רעד ןופ רעט

 | : ןעגָאזוצ

 זיא טנַאילירּב ןרעסיוא .,טסעג עניימ ,רהיא טהעז ןוא--

 .ךילנהע ןענעז עדייּב .רעדירּב ןוא רעטסעווש יו ,רָאּפ ַא סָאד

 רָאנ ,ןעשנואועג יװ ץלַא ,קנַאלש ןַאמ רעד ,קנַאלש יורפ יד

 ?טסעג עניימ ,רהיא טניפעג יװ ,,.סָאװ

 ןעּפיל יד ףױא םיוש טימ לעֿכײמש רעשירַאנ רענדָאמ ַא

 סָאד ןעויורעד ןוא ליומ רהיא ןּופ טשטילגעגסױרַא יו ךיז טָאה

 ץרַאה ןיא ןעגעלעג זיא סע סָאװ ,עגיד'תונֿפדש ענעטלַאהעברעפ

 ןעּבָאה עגימורַא יד .ענעדוי-רוטלוק רענרעדָאמ רעד טָא ןופ

 טַאז ןעזָאלּבעג ןוא ץַאטירַאמ ףיוא טֿכַארטרעפ ךעלטיטעּפַא ךיז

 -עג ןענעז סָאד ,ןיײרַא ּבָאלָאּפ ןיא ןערַאגיצ יד ןופ ךיור םעד

 -גַאקירּבַאפ עשיטדָאטש ,וַאלצַאװ 'ה ןופ םירבח עטנהָאנ ןעזעוו

 רעּבָא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןערָאטַאטַאָאלּפסקע עגעּבירטענֿפרוד ,ןעט

 ףיא ,ליטס ףיוא קַאמשעג ַא טייּבראעגסיוא רעדָא טדערעגנייא

 | : .סעֿפלעזַא ךָאנ ןוא ןעקיטנַא ףיוא ,טסנוק

 --!עדייּב ןעשיוצ טיײקֿכילנהע ןייק טשיג רהיא טניפעג--

 | | .רעטומ יד טגערפעג טָאה

 טָאה--! עשיטדָאטש ַא יורפ יד זיא רעּבָא ,ךילנהע רהעז--

 - | ,טסעג יד ןופ רענייא טדערעג

 ךיז טעװ טסַאג רעד רָאנ .טשינ ךָאנ עשיטדָאטש ןייק--

 ןיא ןערהָאפ ,זוא טימ ןעצעועּב טייצ ערעגנעל א ףיוא טציא

 .טרעדָאפ טייֵצ עגיטנייה יד יװ ,ןערידוטש ,ןענרעל ,טדָאטש

 ןרענעלק ןופ ןעמוקעג זיא טסַאג רעייא זַא ,סע טסייה--

 9 ןעריוויטלוק זנוא ייּב ָאד ךיז טעװ ןוא ץיזעצ -

 3 ,ךילניישרהַאו טֿפע--



 ,םייפ ט? אמ יי
 טי

 טדערעגנײרַא טָאה--ךָאד רימ ןעּבערטש וצרעד רָאנ--
 ןײרַא ןעגעל רימ ןעוו ,ליּפשייּב םוצ ,םורָאװ--,ןױשרַאּפ רעטַאזַא
 ערעזנוא ןיירַא ןעקיש רימ רעדָא ןעלַאטיּפַאק עסיורג .ערעזנוא
 בילוצ רָאנ טשינ זיא ,גיטיונ זיא טפַארק-ערַאּפ ואוו ,טרָאד ןענישַאמ
 ןעדיימרעפ רימ ..,סיּפע ךָאנ ךָאד ןעגנערּב רימ ,זיולּב לַאטיּפַאק
 רהעמ יײז ןעּביג רימ .טפַארק רעכילשנעמ ןופ סייווש םעד
 | ,רוטלוק ,הור

 ,רעגידלעטדעטשניילק רעד טשינ טהעטשרעפ רעּבָא סָאד--

 | .ךילדנעטשרעפ טשינ ןוא היור ךָאנ זיא רע
 ,טֿכַאלעג עלַא ןעּבָאה--.ַאֿכ-ַאֿכ--

 עסיורג יד ףיױא טּפעלשרעּפ ָאד ךיז טָאה טסעומש רעד
 ערעייז ןעּבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד ןרעה יד ןופ ןעטסנידרעפ

 ןוא ןעציזעּב עניילק ףיוא טדנעוורעפ ןעלַאטיּפַאק ןיא ןענישַאמ
 -וצ ןעּבָאה ייז זַא ,טרעהרעד ָאד ןעמ טָאה דנַאה רעד רעטנוא
 -עג ָאד טָאה יז ןופ רעדעי ןוא ןעציזעּב ןוא טדעטש טרעטש
 טלָאװו רע יװ טקנופ ,טיײקגיליװרעפּפָא ןופ ענימ ַאזַא טֿכגנ
 םוצ ןָאהטעג גָאזַא ייז ןופ רענייא טָאה ָאד .טלעװ יד ןעוועטאד

  ;װַאלצַאװ 'ה ,רבח ןעטּבַילרעּפ
 ַא ,טנַאילירּב ַא טגנעה ץרַאה ן'פיוא ןידניירפ ןייד ייּב--

 ענייד ןיא ןהעז וצ םהיא ןעפָאה רימ ךָאנ .רענעפילשעג-טשיג
 ..ןוא ענדָאמ רעטצעל רעד טיול טריוויטלוק ,דנעה עֿכילרעדירּכ
 ! ליואוו בעל

 ַא סַאּפש טימ ןוא ןָאהטעג ךיז גיונ ַא ךילפעה טָאה ןָאלָאּפַא
 יד טימ ןעסעזעג ןיא רעּבָא יז ,ןַאטירַאמ ףיוא ןָאהטעג קילּב
 רעגניפ יד טימ טנעֿכײצעג ,טמעשרעפ ,טזָאלעגּבָארַא ןעגיוא
 ןופ עגַאל רעמהענעגנָאנַא ןיא ךיז ןענופעג ןוא שיט ן'פיוא
 רהיא ןופ םיוז רעד יצ ,גנַאל טריטוקסיד ןעמ ןעװ ,ױרפַא
 ןענעז טסעג יד ןעװ ןיא .טיירּב וצ יצ רעלָאמש ַא זיא דיילק
 ;טגָאזעג זעוורענ יז טָאה ,ןעגנַאגוצ ךיז

 ,לעסיּב ַא ךיז ןהעגרעּביא ןעלעוו רימ .ךיוא--
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 ,עילימָאפ ןעזיור רעד ייּב ץנַאט רעד

 זיא עילימַאפ-ןעזױר רעד  ייּב גָאט רעגידנעגרָאמ רעד

 -רוטלוק עֿכילטע יד .גָאט ןעגיד'תּבש ןיֿכָאנ ליּפטֿכָאנ ַא ןעזעוועז

 טַאהעג טדָאטש ןיא ןעטפעשעג יד ןעּבָאה ןערָאטַאטַאַאלּפסקע ענ

 זיא עילימַאפ-ןעזױר רעד ייּב ָאד גָאט רעד ןוא ,ןעסָאלשעג

 -ולפסיוא ןוא ךיז ןעדָאּב ןיא ,טעקַארק ןיא ןעליּפש טימ קעװַא

 ןעצינעג ןוא לעמיה םוצ ןעגיוא יד טימ ןעגיל םּתס רעדָא עג

 .ןײרַא טפול רעד ןיא
 ןיא ןעּבילקרעפ טסעג יד ךיז ןעּבָאה וצ-טֿכַאנרעפ וצ

 -רעפ טָאה סָאװ ,רענייא ןוא ,עילימַאפ רעד ןופ זיוה ןעגיטסולי

 ףיוא טזָאלעגסױרַא טָאה ,ָאניגַאיּפ רעד וצ דנעה עטקישעג טגָאמ:

 ןוא סעקלָאּפ ,ןעסלַאװ עטרינַאלַאס עטלַא לעסיּבַא טלעװ רעד

 | ..,ץנעט
 ןעּבָאה קנַאדעג רהיא ןיא .ןעדירפוצ ןעזעוועג זיא ַאטירַאמ

 ןופ ןע'נָאלָאּפַא טימ ןעסעומש עמיטניא יד טעילוטעג ךָאנ ךיז
 ןעפָא טָאה רעטומ יד סָאװ ,סָאד ןוא ןעגרָאמהירּפ ןעגיטֿפענ

 805 טסעג יד סַאװ ,סָאד ,וַאלצַאװ 'ה ץטימ רהיא טרָאּפעגנעמַאזוע?

 יב אז .
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 9ציא טעװ יז סָאװ ,סָאד ןוא טנַאילירּב רהיא טֿכַארטעּב ןעּבָאה
 / ןעמעלַא טימ ןעצנַאט וצ טייקכילגעמ יד ןעּבָאה

 רעד ףיוא ןוא דיי--ןעמולּב ןיא ןָאהטעגנָא ןעזעוועג זיא יז
 רעייכ ןעמירַאװ ַא טימ טעשטשילּבעג טָאה טסורּב רעטזיולּבטנע
 וצ ענעגיוצרעפ ,ןעגיוא עיולּב יד ןיא ןוא טנַאילירּב רעזָאר רעד
 ןעמ ןעֿכלעװ טימ ,קורדסױא רעד ןהעזעג ךיז טָאה ,ןעפיילש יד
 רעד ןיא ; יורפ עשיטדָאטש-סיורג ַא ןענעֿפײצעּב וצ טנהעוועג זיא
 ןופ סעגידלושנוא סיּפע ךָאנ טגיל טלַאטשעג רעשיטעטסעיַאמ
 | ,ףרָאד

 -ַאמ ןוא .ַאילעפ--ייווצ רָאנ ןעוועג זיא ןעױרּפ ןופ לייוו |
 סָאד .רענעמ--טסעג יד ןעשיווצ טלייװעג עטשרע יד טָאה ,ַאטיר -

 יד ,ל'מינּפ ,עקנוט גידֿכעלײק ַא ט'מ לעדיימ ַא ןעזעוװעג זיא
 ייוַצ יו ,ןעגױא יד רַאפ טזָאלעגּבָארַא ןוא טמעקרעפ רָאה
 ןוא עטדנוזעג ןוא עסייוו--ךעלדנהייצ יד ,ןעלגנַאהרָאפ עצרַאוװש
 זיא יז ןעוו ,טכליהעג טָאה רעטֿכעלעג רעגישטיווק רעֿכילהערפ א
 ךיז טָאה רעּבָא ַאטירַאמ .טּפַאשלעזעג-רענעמ רעד ןיא ןעזעוועג
 .ןע'נָאלַאּפַא ןעּבענ ןעטלַאהעג

 ,םוהג רעדורּב ןייא ןעמוקעגוצ וליפֲא זיא טייצ וצ טייצ ןופ
 -געֿכַאמ סיז ,רהיא טגיװרעפ .ןוא םיִרָא ץרעטנוא יז ןעמונעג
 סָאד ,טנהָאמרעד ךיז טָאה אאטירַאמ לייוו רָאנ ,םיטש ןייז גיד
 רַאפ דניק ַא יװ ,ךיז רע טנייועצ ,סיוא םהיא טֿכַאל ןעמ ןעוו
 טציא רהיא ףיוא קורדנייא ןרעדנוזעּב ןייק רע טָאה ,ןעמַאמ רעד
 טָאה רעדורּב רעשילַאקיזומ-טשינ ,רעטייווצ רעד .טֿכַאמעג טשינ
 ןייק ,דנעװָא-ץנַאט ןעגיטנייה ןיא ןָאק רע זַא ,טלהיפעג ךיז
 יד ייּב טהערדעגמורַא ךיז רע טָאה ,ןעגנערבניירַא טשינ סעיינ
 ףעּבָארגעּב יװ ,ךיז טלהיפעג ןוא טשַאנעג ,רעלעט עסיז

 -קילג סָאד טֿכַארטעּב ,ןעטייוו ןופ ןענַאטשעג זיא ַאטירַאמ
 יז טהעג טָא .עט'רבח רעגידנעצנַאס רהיא ןופ לרוגיפ עֿכיל
 ,דליװ ךיז יז טלעקיװ טָא ןוא ךיז יז טּבױה טָא ,לעֿכילעמַאּפ
 ,ץנַאט רעד דלַאּב ןעגידנע ךיז טעװ סע .להימ-דניוו ַא יו ,דליוו
 ףהיא ןהעג טעװ סע ןוא עדימ ַא ןעלַאפ טעװ עט'רבח יד
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 ?:תורוד יידד

 ןַאטירַאמ טפַאכרעפ ןעבָאה ּפעלק-ץרַאה עמירַאװ עליטש
 ןופ ןעטונימ עכילקילג ענעי וצ ןעזעװעג ךילנהע זיא סע ןוא
 טגנילק גנוגעװעּב עדעי ,ץנַאט רעדעי זַא ,טלהיפ סָאװ ,הלּכָג

 .ןעגעווסטערהיא רַאפ רָאנ
 טעּב ןוא טֿכײל רהיא טרהירעּב ,רענייא ךרוד טהעג טָא

 ןופ דייז ץטימ ןָאהטעג שיור ַא טָאה רעטייווצ רעד .גנוהייצרעפ
 טָאה רעטירד רעד .טגינױעפ ךיז ךילקילג ןוא דיילק רהיא
 טָא ,טֶָא רָאנ .ןעדנואוושרעפ ןוא קילּב ַא טקנעשעג טַאלג רהיא
 ןוא דנַאה יד סיוא-טקערטש ,טסעג יד ןופ רענייא וצ טהעג
 ;טעּב

 ןעצנַאט ךייא ןעטעּב רימ ,ַאטירַאמ--
 : ןעגעווטסעדנופ יז טגָאז ,ךַאװש טצנַאט יז שטָאֿכ ןוא
 ךיא .ןעהערדרעפ וצ טשינ ּפָאק םעד רָאנ ,עליסיּב ַא--

 דלימ יז טגערפ--!?ןהעג ךיא לָאז .טנהעוועג טשינ וצרעד ןיב
 ןעּבױלרע רהיא סע לָאז רע זַא ,וַאלנַאװ 'ה םעד

 ,לעֿכילעמַאּפ ,לעֿכילעמַאּפ רַאנ--,רענעי טרעפטנע--,טהעג--

 .ץרעטנוא ןוא ןעלסקַא סמענעי ןעמונעגנָא טָאה ַאטירַאמ |
 ןעגנַאלק יד ךָאנ ךיז יז טָאה ,סמערָא-רענעמ עטסעפ ןופ קורד

 ךיז טשימעג ,ןעגיולפעג ,ךיוה-רעד ןיא ןעגָארטעג קיזומ ןופ = |
 ןעּבױש יד טימ ,דנעװ יד טימ ךיז טהערדעג ,ןעשנעמ יד טימ |

 טפיטרעפ ךיז יז טָאה ,לענש גידנעהילפ ןוא רעטסנעפ יד ןופ

 םעטָא ןעגיטסַאה םעד ןוא ןעגיוא סמענעי ןופ ןעצילּב יד ןיא
 ן'פיוא טגָאזעגוצ ץנַאט ןיא רהיא טָאה רענעי סָאװ ,םעד ןיא ןוא
 לָאמ עֿכילטע .סעכילנייּפ ךָאד ,סעמירָאװ ,סעטוג סיּפע רעיוא
 ,דנַאה יד טגעלעגרָאפ ןוא ןעמוקעגוצ טסעג ןענעז

 ןעוװעג ןיוש יז זיא םיוק רָאנ ,עלעסיצ ַא טגָאזעג טָאה יז
 /"ז ןוא ,עפלָאהעג טשינ ןיוש סע טָאה ,סמערַא סמענעי ןיא
 ,טעּפמיא ןעצנַאג ץטימ טזָאלעג ךיז טָאה

 םוצ ךיז ןעטעּב ענעגייא סָאד ,ןעקירד-דנַאה ענעגייא יד
 ןעגיד'הנושמ ןעדליװ ןיא ץעגרע ןעלַאפרעפ ךָאנרעד ןוא ּביוהגָא

 . .ײדָאהַארַאק
 807 להוטש-גי ַא ןיא ןעלַאפעגנײרַא .ַאטירַאמ זיא ץנַאט ןיֿפָאנ



 ,סיוּבטמַאמ א

 רהיא ןעּבענ .סיּפע ןופ ענעֿבָארּבוצ ַא ךָאד ,עֿכילקילג ַא ,עדימ ַא
 ,עֿכילהערפ ַא ,אילעפ ןעסעזעג זיא

 -עג ַאילעפ טָאה--,טצנַאטעג גידעּבעל ,טצנַאטעג קרַאטש--
 -גַאט ךָאנ טלָאװ ךיא--,ךיז ןעמהירעּב ַא טימ ץַאטירַאמ וצ טגָאז
 יד ,ייז םוא ןעצנַאט ,טײלסנַאמ דנעזיוט טימ ןעצנַאט ןוא ןעצ
 ןענעז דימ עלַא ןיוש ,ייז ןענעז טױט ! ןעגעלוצקעװַא טײלסנַאמ
 ,ַאֿכ-ַאֿכ .ייז

 ךיז טלהיפעג ןוא ענימ ענערּפַאק ַא טֿפַאמעג טָאה ַאטירַאמ
 יןיא .רעױא ןיא ןעגָאװצ ןוא ןעגנומרַאמוא יד ןופ טגידיילעּב
 רעכלעװ ,רעטיצ רעטּפַאהרעדױש רענעי ךרוד זיא ץרַאה רהיא
 ,טייקסיז רעטמהעשרעפ רעגידלעקע'נַא טימ ןעדנוּברעפ זיא

 וצרעד--,טגָאזעג ןייּב יז טָאה--,רהעמ טשינ ץנַאט ךיא-- |

 ןיימ ,ט'רוּכש'רעפ ,ךימ ָאד ןיּב ךיא ,ליפוצ ךיז יז ןעּבױלרעי
 זיא ,עקשטילעפ ,הֹעז .סיוהַא טשינ רועיש ָאד טגנירּפש ץרַאה
 | ? ןנוא ןעּבענ װַאלצַאװ 'ה רעד ָאד טשינ-

 :טגידלושטנע ךיז יז טָאה ,םהיא גידנעהעזרעד ,ןוא
 ךימ ּבָחֹה ךיא ,ךיז טהערד ּפָאק רעד ,ליפוצ ,ליפוצ ,ךַא--

 ..,טליּפשרעפ ליפוצ.



 .יז טגיהורנואעּב סע

 רעדליו רעד .ןעפָאלשעג טֿכעלש ַאטירַאמ זיא טֿכענ יד ,
 ךיז ןעשוק סָאד ,רעצנעט יד ןופ ןעגנומרַאמוא עטסעפ יד ,ץנַאש
 ןעגָאװצ סָאד ,ץנַאט םעד תעשּב ןײרַא ןעגיוא יד ןיא טּבילרעפ

 יזַא טָאה סע סָאװ ,ץלַא סָאד ןוא רעוא ן'פיוא סיּפע רהיא
 טסֿפעה טציא טָאה ,טסורּב סַאטירַאמ ןיא טּפַאלקעג סיז רעהירפ
 ןייא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד .טימעג רחיא טֿכַאמעג גיטעמוא
 רעד ,װַאלצַאװ 'ה רעד סָאד ,טֿכודעגסױא ךיז טָאה רהיא ,גרָאז

 =וצ ,רהיא ףױא טקנערקעג ךילקערש טציא זיא ןָאלַאּפַא רענעש

 .רעצנעט יד ןופ דנעה יד ןיא ךיז ןעּבעגרעּביא ליפוצ רהיא ביל

 סָאד ,קרַאטש יװַא ןעזעװעג רהיא ייּב זיא להיפעג סָאד

 -סױא ,ןײרַא טֿכַאנ רעד ןיא טקוקעג ןעגױא ענעפָא טימ טָאה יז
 םהיא ,םהיא וצ ןהעגנײרַא ןענָאק וצ ידּכ ,גָאט םעד טרַאװעג

 .ךיז ןעגידלושטנע ,ןעטעּברעּביא
 שרעדנַא ץנאג ךַאז רעד טימ רעֹּבָא זיא ןע'תמא'רעד ןיא |

 ןעיורפ ןופ רעטגיטעזרעּביא'נַא עבטּב ,ויַאלצַאװ 'ה ,ןענַאטשעג

 09 ףיא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ץנַאט רהיא ןופ טייצ עצנַאג יד זיא



 ,םיוּבטסַאמ י

 ,טמעקרעפ ןעטניה ןופ ןענעז רָאה יד ןעש יװ--ןעכַאז יירד
 עגָאלדָאּפ רעד ףיוה טקישעג ןעהעג סיפ ערהיא טיי יו ףיוא
 -עג רע טָאה ייּברעד .עלופ ַא זיא טסורּב רהיא ליפיוו ףיוא ןוא
 יד ןוא .רהיא ןוא ךיז ןעשיװצ שימנעמַאוװצ ַא סיּפע טכַאמ
 ,קנַאדעג ןייז ןופ ןעדנואוושרעפ ןַאד זיא יורפ

 ןעמונענּבָארַא רע טָאה ,בוטש ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 יז ,רעגייז םענעדלָאג םעד ,רעגניפ יד ןופ ןעגניר יד ךיז ןופ
 ןעלַאפעגנײרַא ,עלעזַאװ םעגרעזעלג םעניילק ןיא טגעלעגקעווַא
 .לּכ ,רַאגיצ-ענַאװַאה םעד טרעֿכױררעפ ןיא רעגעלעג ןיא דימ
 ץלַא רע טָאה ,ליומ ןייז ןופ ןעגנַאגעג ךָאנ זיא ךיור רעד ןמז
 רָאה יד זלַאה םייּב זיא ַאטיױַאמ ייּב זַא ,םעד ןעגעו טֿכַארטעג
 ןוא סיפ יד טלעטשעג קנילפ טָאה יז זַא וא טמעקרעפ ןעש
 ,ןינע םוצ טֿכַארטעגוצ סיּפע ךָאנ ,עלוכ ַא זיא טסורּב רהיא זַא
 ןַאד ,ןעורענ עטגערעגפיוא יד טזָאלעג גנַאג ןיא טָאה סע סָאװ
 ןעלַאפעגנײרַא ןוא רעש טסוהעגּבָא ,רַאגיצ םעד ןעשָאלעגסױא
 יעפָאּכ ןערעווש ַא ןיא

 טּפאלקעג ךילדניז ןוא רעווש טָאה רעּבָא ןַאטירַאמ ייּב
 -ארַאק םעד ךרוד זַא ,טכודעגסױא ךיז טָאה רהיא ,ץרַאה סָאד
 -ירַאמ ,רהיא ןהעזעג ןָאלָאּפַא רענעש רעד טָאה עלַא ןופ דָאה
 ןעשטּפעש טָאד ,לױמ סמענעי ןופ םעכָא םעד ןעּפַאֿכפױא ץ'ַאט
 .ןעזעװעג זיא יז טנַאהלעקע ןוא סואמ יװ .רעיױוא ןיא

 --,טֿפַארטעג ַאשירַפמ טָאה--,ןערעװ גָאט טעװ סע ןעוו--
 יד ןַא ,ןעטעּברעּביא םהיא ןוא םהיא וצ ןהעגנייוַא ךיא לעװ

 ,טּביולרע ליפוצ ךיז ןעּבָאה ייז ,וצרעד טרהיפעגוצ ןעּבָאה טסעג -
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 ןוא ןַאמוט ןרעטסניפ ַא ןיא טליהרעפ יו ,ןעגעלעג זיא יז

 ןעגירק ןַאטַאנ ןוא םוחנ ,רעדירּב ייווצ יד יו ,ךיז טרעהעגנייא

 י ,ףָאלש ןופ ךיז
 -רעד ּבוטש רעלעקנוט-ּבלַאה רעד ןיא יז טָאה ךָאנרעד

 -רָאװעגנָא ,ןעטעמאס ,סנעדייז יד ןופ זיקסע ןעֿכאווש םעד ןהעז
 ךַאװש ךיז טָאה סע ןעֿכלעװ ןיא ,טעּב ןיא ןעצֿכעוהטנָא ענעפ
 .אילעפ עט'רבח רעד ןופ םינּפ סָאד טנעֿפייצעג

 -יוש ,ןהייצ יד טימ גידנעצירק ,טסעפ ןעפָאלשעג זיא יז



 ,תודיד ירד

 יז טרָאפ טָאה ץנַאט רעד זַא ,ןמיסַא ןעפיל יד טימ גידנעמ:
 ,טכַאמעג דימ ןוא טגיזעב-

 רעד ןוא ןעגָאט וצ ןעּבױהעגנָא ןיוש טָאה םיוק ,םױק
 םעד ןעּבעגעג טָאה רעטסנעפ ץ'רעטניה לעגיופ-ליּפש רעטשרע
 ענרָאמרַאמ יד ייּב ןיוש ַאטירַאמ ךיז טָאה ,שטשיּפ ןעטשרע
 ,ןעטָאש ַא יו ,טהערדעגמורַא ןענַארק ענרעּבליז ןוא ןעשיט-שַאװ

 ןיא ךיז טֿכַארטעּב ןוא טשיװעגּבָא ,ןעשַאװעג ךיז טָאה יז
 סָאד ןוא טֿכַאנ יד רהיא ףיוא טקריוועג טָאה סע לימיוו ףיוא לעגיּפש
 םוצ טרָאד ,ןעסיורד ןיא סױרַא יז זיא ךָאנרעד ןעפָאלש טשינ
 ,ענעדלָאג ךעלעשיפ ןרעטסילּפ ןוא ןעמיווש סע ואוו ,וצ-לעכייט
 -ייב טצנַאטעג טשינ ןעּבָאה סָאװ ,עגידלושמוא ,עגייר ,ענרעּבליז
 ,טעוועדליוועג טשינ ,טֿכַאנ:

 -געפ סנָאלָאּפַא ןיא ןעגנורדעגנירַא טָאה ןוז עטיור יד י
 .ןיא סָאװ ,שנעמ ַא ןופ םינּפ עלעקנוט סָאד ןעטֿכױלעּב ןוא רעטסי
 .ןעגעלעג ךַאװ ןיוש

 ,ריט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה ַאטירַאמ
 יד ףױא ןױש ןעהעטש רימ ןוא ?ךָאנ רהיא טפָאלש--

 ...ךָאד רשפא ,ונַא ,טכַאמעג ריצַאּפש לעקיטש ַא ,סיֿפ-
 טקַאנקעגסױא דנוזעג ,דנעה יד ןעגיוצעגסיוא טָאװ ןָאלַאֿפַא

 טָאה ,גידנעטעּב טשינ .ןָארטעג ץינעג ןעֿכױה ַא ןוא רענייּב יד
 .ליז ץרעטנוא ּפָאק ןעלעקנוט ןטימ ןָאהטעג וצ זָאלַא ךיז רע
 ,רעסַאװ ן'טימ טשיורעג ,ןעשַאייעג ,טעקסרָאפעג ,ןארק םענרעב
 ןיא ךיז טרעלָאקעגנײרַא ,ןעלײל ַא ןיא טליהעגנייא ךיז ךָענרעד
 ,רַאגיצ ַא טרעֿכיױררעפ ןוא לוהטש-גיוו

 -עב ןעהירפ ןייד ןעֿכַאמ וטסנָאק ,ענעש ַאטירַאמ ,דניצַא--
 ןעּבױהעגנָא טֿכַאנ רעגיטכעג רעד ןופ גנלצולפ רע טָצד--,ךו
 .וטזיּב .טצנַאטעג ןעש טסָאה וד ןוא ןעש טויב וד--,וד ןעגָאז .רהיאי
 ? ןעגרָאמהירפ םוצ גירעגנוח טשינ לאמַא

 --;ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג ַאטירַאמ טָאה--,טשינ סָאד דָאיוג--
 -ץגסױרַא טשינ דנעה יד ןופ ךימ ןעטַױה ייז סָאװ רָאנ רעב
 | | ,ןעגנואווצעג .טזָאלי

 811 טוג ,ךסַא ןעצנַאט ךעלעגיופ .סיוא טשינ טֿכַאמ סע ,ו:--
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 ָןעטיז עטוג ךסא ךיז וטסעװ ,עלעגיופ ,זנוא ייּב ,טוג ןעבעל ןוא

 יי : ,ןענרעלסיוא
 -יא ליפוצ ךיז ּבָאה ךיא סָאד ,טשינ טניפעג רהיא ןוא--

 ַא סיּפע טימ ַאטירַאמ טָאה--,טגנערטשעגנָא ליפוצ ,ןעּבעגעגרעּב

 וצ סָאזקרעמפיױא םהיא ידּכ ,רעטרעװ יד טגָאזעג ןיימ ןעליטש
 | .םהיא ןעגעג ןָאהטעג טָאה יז סָאװ ,ףיורעד ןעֿכַאמ

 --,טגָאזעג ןָאלָאּפַא טָאה--!ןיא ריד סע טלַאפ סָאװ--
 .ךס ַא ןעצנַאט וצ זיא עלעדיימ ַא ןופ טּפַאשנעגייא יז ,טרהעקרעפ
 ןענעז ץנעט יד ןוא ,זיא רעסעּב ץלַא ,טצנַאט יז רהעמ סָאװ
 -נַאט שרעדנַא ןעמ זומ רעצנעט ןעדעי טימ ןוא ןעדישרעפ
 ...ןעצ

 סָאװ ,ךיור-ןעקלָאװ א טזָאלעגסױרַא ליומ ןופ טָאה ןָאלָאּפַא

 יד ףױא ןעגיולפרעפ ןוא רעקיטש עיולג ןיא ןעסירוצ ךיז טָאה

 ןעמהַאר ,ןעקיטנַא יד ןעגנַאהעג טרָאד .ָאד ןענעז סע ואוו ,דנעיוו

 םיֿכאלמ ,ןעגינעק ,ןעדלעה ,ןערוגיפ ענעזנָארּב ,טשיילעג דלָאג טומ

 -עגפירַא דנַאה עסייו עקיד ןייז רע טָאה ייּברעד ,ןעיורפ ןא

 ַא ןופ ּפָאק םעד ףױא רעגעיַא יװ ,ּפָאק סַאטירַאמ ףיוא טגעל

 : טגָאזעג ןוא ,לעגיופ ןעשירַאנ
 ּבָאה ךיא .טהערפעג סע טָאה ךימ ,עלערַאנ ,ץנַאט ,ץנַאט--

 ןעזעװעג טוג ריד זיא סע יּבַא ,ןעגעגַאד טשינרָאג
 לעגיפ עשירַאנ עלַא :טלַארטעג רע טָאה ךיז ייּב ןוא

 ןײרַא דנַאה ןיא טחוש םעד ןעהילפ
 ןעמונעגנָא ּבוטטש יד טָאה רעטעּפש ןעטונימ עֿכילטע טימ

 טעּברעפ ןענעז ןעטעּב עגעש יד .ןהעזסיוא ןעֿכילנהעװעג רהיא

 שיט ןפיוא טלעטשעגפיורַא טָאה טסניד עטלַא יד ןוא ןעזעוועג
 ,טיוקסיב לעסיּב ַא ,עװַאק עצרַאװש טיט לקיניישט ןרעּבליז ַא

 'ה ןיפ טָאה ,ַאטירַאמ ,יז לייו ןוא ,ןייוו ןוא ןעצנַארעמָאּפ

 טָאה ,טַאהעג טשינ ןעצנַאט רהיא ןעגעוו ףרואוורָאפ ןייק ווַאלצַאװ

 ןעקנוררטעג ,ןעסעגעג ,ךילטימעג ןעלהיפ ןעּבױהעגנָא ךיז יז

 -נַאגעגפױא טניה זיא ןוז יד זַא ,םעד ןעגעװ טדערעג ןוא
 -יצ עטצעל יד סנעגער יד זַא ,םעד ןעגעװ ,ערַאמֿכ ַא ןופ ןעג

 ךָאנ ,ךָאנ ןוא ןעמולּב ןופ ןעקלעװ ןעגעװ ,עטלַאק ןענעז ןעט 4
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 .,תורוד יירד

 | ;: טעשטּפעשעג ןוא ,לקיג -יישט סָאד ,ןעקיטנַא יד ,טטניד עטלַא יד טֿכַארטעּב ןוא עקטעש ױק רעד ףױא טגעלעג ךיז יז טָאה ךָאנרעד .ןעכַאז ערערווש
 .ָאד טלהעפ עט -'תיּבה-לעּב ַא יורפ ַא ,עט'תיּבה-לעּב א ,יורפ ַא טלהעפ ָאד--



 ,ףירּב ייווצ !
 מאונט סאו עמ נו רייזי

 ףירּב ןייק טלַאהרע ךיא סָאװרַאפ ,טשינרָאג העטשרעפיֿפ--

 יא .ןעמוקעּב עלעווירּב ַא םיוק ןיוש םישדח יירד עצנאג ,טשינ

 עֿכילטע טימ רעטעּפש אטירַאמ טָאה--,תועידי גינעוו טימ סָאד

 רעד ףיוא גידנעגיל ,וַאלצַאװ 'ה וצ טגָאזעג יװַא טַאלג ןעָֿאװ

 ַא ןופ ןיוש ענימ א טימ טעניּבַאק ןייז ןופ עקטעשוק רענעדייז

 רַאפ ןעגידלושטנע וצ ךיז יװ ,ןעּבעגעגוצ ייברעד ןוא רעשימייה

 + : ןע'נָאלָאּפַא
 םינּפ סָאד שטָאֿכ ןוא ייז וצ טהיצ ,טהיצ ךָאד ,תוברוח

 .יךָאד ,םלוע-תיּב ַא רימ זיא עלַאצ ןַאמ ןיימ ןופ

 ךיז לָאז יז ליפיו ןוא ץענ ןיא ןעגנַאפעג יז זיא ךָאד-- '

 ךָאנ יז טדער ,ןעמָאנ ןייז גידנענהָאמרעד ,טֿכעלש ןעלהיפ טשינ

 -ַאמ עשירַאנ ,רבע ןעגידלעטדעטשניילק ןעשירַאנ םענעי ןופ

 ,ַאטיר
 רימ זיא סע .םהיא ּבילוצ טשינ ץלַא ךָאנ דייר ךיא--

 ךיא ,סָאװ רָאנ ,ןעגױא יד ןיא רעטיּב ןוא רעטסניפ ,טֿפעלש 514



 ,תורוד יירד

 ןוא םיתּבש ענייז ןוא תורוד סנעטַאט ןייט  ..,ןָא ךיז ןהָאמרעד
 | ,םיבוט-םימי -

 -יװ טָאה--,רוד סנעמַאמ רעד ןיא ןוא רוד סנעטַאט ןיא-- = |
 ןיא טליּפשעג ךיז ץלַא ךָאנ--,טדערעג שיטָאּפש ווַאלצַאװ 'ה רעד
 ןיא טנייה ךיז סע טליּפש רע ,אטירַאמ עשירַאנ ,ונַא ? ךעלעגיצ
 ַא ןוא ןַאמ ַא וצ ןעטֿפילפ ןופ סע טֿכַארט רעװ ,ןעֿכַאז עֿכלעזַא
 רעװ ןוא ,רהעמ ןהעז וצ טשינ ייז טשניװ ןעמ עֿכלעװ ,דניק
 ,רעגייטש ַא ,טָא 1 םלוע-תיּב ןעטלַאק ַא וצ ןעגנורענירע סע טגָארט

 .-הָאי ןעיורפ עּביל ןהעצ קיטש ַא רימ םורַא טַאהעג ךיא ּבָאה
 סנעגעמרעפ טזָאלעגרעּביא ,טזלַאהעג ,טּבילעג ךימ ייז ןעּבָאה ןער
 רעטניה זַא ,לָאמַא טנהָאמרעד ןעד ייז ןעּבָאה ,ןעמָאנ ןיימ ףיוא
 ַא ,טרָאװ ןייא טימ ,דניקַא ,ןַאמַא טהעטש סעציײלּפ ערעייז
 ךיא ּבָאה ,רעגייטש ַא טָא ,ַאטירַאמ עגיילק .ַאֿכ-ַאֿכ 1 טֿכילפ ַא
 ףױא טזָאלעג יײז ּבָאה ךיא עֿכלעװ ,ןענישַאמ לָאמַא טנָאמרעּפ
 -לַא עֿכלעװ ,טגערפעג ןעד ייז ןעּבָאה ,רעפרעד ןוא ךעלטדעטש
 טריסערעטניא !ןעיוּב ייז עֿכלעװ ןוא ןעכערּב ייז ןעדייּבעג עט
 -רעפ ייז ןעבָאה ךעלעטלעוו עניילק עצנַאג ןז עיצידַארט יד יז
 ןעּבָאה ךעלעזיה עניילק עצנַאג ,ןעטלעוו עסיורג ןיא טלעדנַאװ
 וד שידניק ןוא שירַאנ יו .דניוו ן'טימ יװ ,ןעזָאלעגּבָארַא ייז
 .ךָאנ טזיּב

 ךיא ּבָאה--,טגָאזעג ַאטירַאמ טָאה--,יקַאט םורעד ןוא--
 ןעטלַא םוצ ענייא--ףירּב ייוצ ןעּבײרשנָא טציא טריּבורּפ רימ
 -נַא םעד ןוא ךילהערפ ּבעל ךיא זַא ,דנוזעג ןיּב ךיא זַא ,זיוה

 ,םהיא טימ ןעדייש ךיז ליוו ךיא זַא ,עלַאצ ןַאמ ןיימ וצ ןערעד
 ןַאמ ןיימ רהעמ טשינ טזיּב וד זַא ,ןעגָאז ,ןעסייררעּביא

 ןוא ףירּב יילרעייווצ םעזוּב ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה יז ןוא
 | ; טנעיילעגרָאפ

 ךיא ןיפעג שדוח ןעטירד םעד ןיוש !ןערעטלע ערעייט;
 -נעמ ,ןעשנעמ עטוג ,ןעשנעמ עיינ ןעשיווצ ,ךייא ןופ טייוו רימ
 1רהעמ רימ טלהעפ סָאװ ןוא .טפנוקוצ ןיימ ןעניורקעּב סָאװ ,ןעש
 טניימ רהיא ,סָאװ רָאנ ,סָאװ רָאנ ,רימ זיא ליואוו ,רימ זיא טוג
 818 טשינ ןיוש זיא ףיוה סנייּבר ןופ טנַאילירּב רעד סָאד ,אמתסמ



 ,סיוּבטסאמ 5:

 - .יולרעפ ,טרעלָאקעגקעװַא ךיז טָאה רע סָאד ,זלַאה ן'פיוא רהעמ
 ןוא דנַאה רעד ןיא רימ ייּב זיא רע ,ןיינ ,ןיינ .ןעגנַאגעג ןער
 - ..ןמז-לּכ ,ןמז-לּכ רע טעװ ןייז

 -ָעי טימ "ןמז-לּכ, רעטרעװ יד טנָאטעּב טָאה .ַאטירַאמ
 ןופ גנורענירע יד טנהָאמרעד טרעװ סע יװ ,םיטש רעדלימ רענ
 -עג ןוא ןעזעלעגכרוד ףירּב םעד טָאה יז .ןעגעל םירַאװ טוגַא
 | : ןעטייווצ םעד ןעמונ

 טיי ךיא ןיּב שדוח ןעטירד םעד ןיוש .!ןעלַאצ ןיימ וצ;
 ,ןעשנעמ עיינ ןעשיװצ ךימ ןיפעג ךיא .דניק ןוא זיוה ןייד ןופ
 ןייד סָאװ ,טֿכילפ יד ןעסעגרעפ טשינ ןָאק ןוא ,ןעשנעמ עטוג
 עשירעדרעמ יד זיא ָאד ,רימ ףױא טגעלעגקעװַא טָאה זיוה
 תוברוח עיינ זה עטלַא סנעטַאט ןופ טָאה סָאװ ,ענייד דנַאה
 םיתּבש עניימ ןופ ןעלַאפ עטשרע סָאד ךיא העז ָאד ןוא ןעפַאשעג
 | ,געט עֿכילהערפ ןוא

 ןיימ ,לײטרוא'נַא רַאפ סָאװ ,ןעגערפ רימ טסלָאז וד ןעווע
 ןייא רָאנ סע זיא ,רַאפרעד ןעּבעגעג ריד טלָאװ ךיא ,עלַאצ ןַאמ
 -וצנֲָא טשינ רהעמ ךיד ,גיּבייא ףיוא ןעזָאלרעפ וצ ךיד ,שנואוו
 -על ַא רעּביא טסייר סע יו ,ןעסיירוצרעּביא ריד טימ ןוא ןעקוק
 ,תמ ןייז ןופ רבק םייּב רעגידעּב

 -עגעזעג ןעגיפייא םעד ןופ ךיישּבָא ,ָאזלַא ,שניוו ךיא; |
 ּבָאה ךיא ,ןעגָאז טסייה סע .טגַא ןייז רָאנ ןָאק סָאד .ךיז ןענ =

 סע ןיא ,גיּביא ףױא ריד ןופ ןערהעקּבָא ןומ ןוא דנַײפ ךיד ;
 "ל ױזַא גיטֿפיר
 -רעניא'נַא טימ רעטרעװ יד טנעיילעגרעּביא טָאה ַאטירַאמ |
 -רעביא טָאה םיטש-ןערהערט עטרַאצ ַא ןוא טייקרעטיּב רעכיל
 ןיא טגעלעגקעװַא ףירּב יד יז סָאה ןַאד ,.רעטרעװ יד ןעסירעג
 ;דלימ טגערפעג

 ?ןעקישקעװַא סע ךיא לָאז--
 -טעשוק רעד ףיוא ןעסעזעג טייצ עצנַאג יד זיא ןָאלָאּפַא

 ןעדעי ייּב ןוא סַאטירַאמ רָאה יד טעלגעג לעגישַאמ ןוא עק
 ןעדנוּברעפ זיא ַאטירַאמ זַא ,טנהָאמרעד טָאה סע סָאװ ,טרָאװ =
 םוצ טמירקעג ןעּפיל ענייז ךיז ןעּבָאה ,טלעװ רעטלַא רהיא טימ סא



 ,תורוד יירד

 טָאה רע .רעטרעװ יד וצ טלַאק ןעזעװעג ,יא וע ,ןעלכיימש
 רעדעי סָאװ ,ןערוטַאנ עשיטסיאָאגע ענעקורט ענעי וצ טגנַאלעּב
 - שוח רעד ןוא דמערפ ייז זיא המשנ רעד ןופ העוו ןוא רעטיצ

 .ןעּברָאטשעגּבָא ייז ייּב זיא גנורענירע-סנעּבעל ַא רַאפ

 יז ןָאק ,םײהַא ןעקישּבָא ףירּב יד יז ליװ ױזַא ןוא--

 טגָאזעג עינָאריא רעטלַאק א טימ ןָאלָאּפַא טָאה--.,ןעקישּבָא ייז

 - ךיז לעטש םורָאװ ,שירַאנ טָאד זיא רעּבָא רימ ייב--,ןַאטירַאמ וצ
 ןעירפ ןהעצ טַאהעג ּבָאה ךיא ןעװ ,ַאטירַאמ רעטסעווש ,רָאפ

 ךילצרעה ּבָאה ךיא עֿכלעװ ,תומשנ ןהעצ טסייה סע ,עטּבילעג

 ּבָאה ,ןעּברָאטשעג זײװֿכעלסיּב רימ ןענעז עלַא יד ןוא טּבילעג

 ןעו ,רָאנ ףיירגעּב דניצַא ?עלַא ךָאנ ןענייוו טנָאקעג ןעד ךיא

 ךיא ּבָאח ,ךיז רעטניה םירבק ןהעצ יד טַאהעג ןיוש ּבָאה ךיא

 ךָאנ ןעגנורענירע עגיבייא ,ןורּכז ןעגיּבײאינַא ןעגָארט טנָאקעג ןעד

 טלָאװ ךיא ןעוו ,טסייה סָאד ,ַאטירַאמ ,ױזַא ןעוו ?ןהעצ עלַא יד

 סָאד ךָאד טלָאװ ,טױט רעיײז ןופ ןעטֿכַארט גיּבייא ןעפרַאד

 ײרענײװ עגיּבײא'נַא רָאנ ,ןעזעוועג טשינ ןעבעל ןייק ןעּבעל

 סענָאּבָאּבַאז ןייק ןיא ,ַאטירַאמ רעטסעוװש ,ןיינ  ,יײרעגָאלק ןוא

 לָאז ,םירָא רעדָא טױט עטַאט רעד זיא ,טשינ ךיז רימ ןעליּפש

 וטזיּב .טײקמירֶא ןיא רעדָא טייקטיט ןייז ןיא ןעפָאלש רע

 טיוא-שעל דניק סָאד ,םהיא ךָאנ סיוא -ייּפש ,ןַאמ ןייד ןופ קעװַא

 -לע ךָאנ רעיױרט !ןערהערט !ןעטֿפילפ ?טג ,קנַאדעג ןייד ןופ

 עשירַאנ סָאד ,ץיזעּב עניילק סָאד !אֿב-ַאֿכ ! סענָאבָאּבַאז ? ןרעט

 .טרָאד ןופ טמַאטש ץלַא ,לעטדױטש

 ןעזָאלעגסױא ןוא טרָא ןופ ןענַאטשעגּפיוא ןזיא ןָאלָאּפַא

 -ײרטשוצ ַא ןופ ץיה ןופ םַאלּפ םענעי טימ ןעקַאּב עקיד ענייז

 -ייּבוצ רעדָא ןעּבעגעגכָאנ טשינ סיּפע טָאה ןעמ עֿכלעװ ,היח רעט

 -עג ןוא דנַאה רעד רַאפ ןעמונעגנָא םהיא טָאה ַאטירַאמ .טרעז

 | | ; טגערפ

 !ןעקישקעװַא טשינ סָאד יא לָאז--

 .טרעפטנעעג ןָאלָאּפַא טָאה--,טשינ טֿפער זיא סע--

 -לעוו ןיא ,זיוה םעד זיא ןעסעגרעפ לָאז ךיא ,טסייה טע-- :

 17 | ?טּבעלעג ףאה דיא ועֿפ



 .םיוּבטס אט ה

 - ,קנַאדעג ןופ ןעקעמסיוא--

 ,ןהֶא ךַאד ַא רעטנוא ןעּביילּב ןענָאק ָאד לָאז ךיא ןוא--
 !טג ...ןהָא

 ,טשינ עינָאמערעצ ןייק--
 קנעש--,ןעּפיל ערהיא טרעטיצעג ןעּבָאה--,ױזַא בוא ,ונ--

 לעװ ךיא .לומ ןיימ ,דנעה עניימ : רימ ןופ קעװַא ץלַא יא
 ןופ ןעסֿכַארט טשינ ןוא ןעגערפ טשינ ,ןעקנעדעג טשינ רהעמ
 | ,סע רעװש ךיא .תורוד עטלַא עניימ



 ,טנַאילירּב םעד טקנעׂש יז

 טנַאילירּב םעד ךיא ּבָאה ,ןעוװעג דניק ַא ןיּב ךיא ןעוו--
 סָאװ ,טימרעד ןעדנוּברעפ ןעזעוװועג זיא סָאד .הנּתמ ַא ןעמוקעב
 ןעּבעל ןייז ףיא טָאה ,רוד ןעטלַא ןופ שנעמ ַא ,רעטָאפ ןיימ

 עניימ ןיא ךיז לָאז ךיא זַא ,טסייה סע ,ףּכ-תעיקּת ןעּבעגעג

 ,רוד םעד ןיא ןוא החפשמ רעד ןיא ןעסילשנָא ןערהָאי-הלּכ

 רעד זַא ,ןערָאװעג רהָאוװעג ןיִּב ךיא ןעו .טלעפעג םהיא סָאװ
 רַאפ ךיא גָאה ,גָאװצ ַאוַא טימ ןעדנוברעפ זיא טנַאילירּב

 -השרד טסניד ןיימ טקנעשעגקעװַא ןוא ןעגירקעג ארומ םהיא

 ,ל'רוחּב ַא ןעבעגרעּביא טלָאװעג רעטעּפש םהיא ּבָאה ךיא ,קנַאשעג

 טשינ טסורּב ןיימ ףיוא רעּבָא ןיוש זיא רע ,רעּביירש על'היבוט
 יד טָאה ,ןערָאװעג טמירָארעפ זיא רעטָאפ ןיימ ןעוװ .ןעזעוועג

 רעד .ןעּבעגעגקירוצ טנַאילירּב םעד הנותח ןיימ וצ רימ טטניד
 רעד ,עלַאצ ןַאמ ןיימ וצ ןעלַאפעגנײרַא םורַאױזַא זיא טנַאילירּב
 ,םינינע-סטֿפירעג ןופ רערהיּפנָא רעד ,רעזייה ןופ רעיוברעּביא

 .סיוא םהיא טלָאװעג ןוא טנישעג טשינ רעּבָא םהיא טָאה רע

 10 םהיא בָאה ךיא רָאנ ,ןעטנַאילירּב עגיטנייה עיינ ףיוא ןעשיוט



 ,םיוהטסאמ ,י

 -וצמורַצ ןעּבױהעגנָא רימ ךיא ּבָאװ רעטעפש .ןעמוקעּב קירוצ

 :יװ ,טגרָאזרעפ ךימ טָאה עטַאט ןיימ סָאװ טימ ,ץלַא זַא ,ןעקוק

 רַאפ הרוּת-דומלּת ַא ,להוש ַא ,סנעגעמרעפ ,רעזייה עֿפײר ענעש

 ןעטלַא םוצ טרעהעג טָאה סע סָאװ ,סעֿכלעזַא ךָאנ ןוא רעדניק

 -עג סָאװ ךיא ּבָאה .ןערָאװעגנָא ךיא ּבָאה ,רוד ןעֿכילהערפ

 ךיא ּבָאה ,רעדיװ ,דניצַא .טנַאילירּב םעד ןעזעוועג-ליצמ  ןָאהט

 םעד ּבָאה ךיא ןוא טוָאלרעפ עלַאצ ןַאמ ןיימ ןופ זיוה סנעי

 ?עטכישעג יד ריד טלעפעג יװ ,טֿכַארּבעג רעהַא טנַאילירּב

 -יירשעב וצ יז ךוּבַא ןיא .עטֿכישעג ענעש ,ענעש ַא ,ָא--

 וצ ןײרַא דנַאה ןיא רימ םהיא ביג ,לרעטסעווש ,דניצַא .ןעּב

 | 1 .ןעטכַארטעּב

 ןופ ןעגױצעגּבָארַא ןוא טצעזעגפױא ךיז טָאה ַאטירַאמ

 םהיא טָאה ןָאלַאּפַא ,קילג סַאטירַאמ ןופ טנַאילירּב סעד זלַאה

 | : ןעקוקעג ןעמונעג

 -ַאֹמ רעטסעװש ,ענייד גנוריצ יד טֿכַאוטעּב ךיא ןעוו--

 יא סָאד ץפח רעיײט  ַארַאס ןעגױא יד ףיוא ךיא סייר ,ַאטיר

 ,טפערט סע .טלהָּטצעּב רַאפרעד ןעטלָאװ ןעשנעמ דלעג ליפיוו ןוא

 ,טסּבָארג ,דרע רעד ןיא טסּבָארג וד סָאד ,ַאטירַאמ רעטסעווש

 -לַאנַא ,רצוא'נַא ףיוא ןָא ךיז וטסיוטש גנולצולּפ ןוא ,טטּבָארג

 ,רַאפרעד יקַאט טֶצ ?םהיא ןעמ טצעש סָאװרַאפ .רצוא ןעט

 טשינ טֿכיל יד ןוא ןעגעלעג דרע רעד ןיא ןערהָאי זיא רע סָאװ

 -עגפיוא טרעװ דרע רעד ןופ ,יקַאט טרָאד ןופ רעדָא ,טקוקעגנָא

 רעד טלהָאצעּב טָאװרַאפ ,ּפָאק ןעטלַאינַא ןופ ןעּברַאש ַא ןעּבָארג |

 סָצה רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ?ןענָאילימ טימ םהיא רָאפ וויֿכרא

 ,ָאטירַאמ רעטסעװש ,ןעטֿכַארטעּב רימ ןעװ .טליופעג ,טליופעג

 -יורג ןופ רימ ןעכַאל ,רעגיטייה רעד ןעגעג עּבטמ עגילָאמַא יד

 עגיטנייה יד .ןַאהרַאפ זיא רהיא ןיא סָאװ ,דיישרעטנוא ןעס

 רענעש ,הרוצ רהיא טלייפעגסיוא רענעש טָאה ןישַאמ-סגנוריגער

 ?עטלַא יד וויֿכרַא ןיא רימ ןעטלַאה סָאװ וצ ,ןעפַאשעּב יז

 יו ,ןהעז ןעלָאז ןעשנעמ עגיטנייה יד זַא ,םעד ּבבילוצ רָאנ

 -ירּב ןיד .ןעזעװעג ןענעז תורוד ענעי רוטלוק ןהָא ןוא דליו

 ,ּפעק עטלַא טײּברַאעג ןעּבָאה םהיא ףיוא ,רענעטלעזַא זיא טנַאיל 0



 ,תורוד ירד

 סָאד ,עלעמער עגעדלָאג סָאד ,רעגייטש ַא ,טָא .תוחומ עטלַא
 ןײא ןייק !עניײז עטֿכישעג יד ןוא ,שילרעטסיוא םהיא ןעפיילש
 .עטֿבישעג ַאיַא טשינ טגָאמרעפ ןעקיטנַא יד טָא ןופ קיטנַא
 -ערפ סָאװ טָא ןעלעװ ךיא טלָאװ ,ַאטירַאמ רעטסעווש ,דניצַא

 ,שנעמ 8 ןעמוקעג ןיא ריד וצ זַא ,רָאפ ריד לעטש :; ןעג

 ןעטילעג ,טּבילעג ךיד טָאה סָאװ ,שנעמ ַא ,ןעגָאז רימ ןעלָאז ,וג
 קנעש :ןעגָאז ריד לָאז רע ןוא סמערָא ענייז ןיא ןעטלַאהעג ןוא
 ךיא ליװ ,ָאי ןעװ ? ןָאהטעג סע וטסלָאװ ,טנַאילירּב ןייד רימ
 ךיא ,ןיינ ,רָאנ .דנעה עניימ ןיא רעּביא םהיא ביג ;סָאװ טָא
 !סָאװ רָאנ ,דלעג-ןיילק ןייק ףיוא ןעשיוטסיוא טשינ םהיא לעוװ
 טעװ ,ןעקיטנַא עניימ ןופ רצוא ןיא ןעגעלניירַא םהיא לעװ ךיא
 ןוא סעטוג ,סענעש ןעפיוקפיוא סיּפע ןעלעוו ןוא טסַאג ַא ןעמוק
 ,טלעו רעד ףיוא םהור ןעמוקעּב ,עװ ךיא--סָאװ טָא ןוא- ...ןַאד
 ןייק טשינ :ןעגָאז ייז ןעלעוו ,ןהעגקעווַא ןעלעוו ןעשנעמ ,ערהע
 ןופ שנעמ ַא .ַאלצַאװ רַאװקיטנַא רעד זיא רעלדנעה עדַאיל

 טָא .שנעמ ןופ רוטלוק רעד רַאפ טייּברַא עסיורג ןופ ,ןעגנודניטרע
 ?ַאטירַאמ ,סיּפע וטסרעטיצ סָאװ ,סָאװ

 -ַאפַא טרעהעגסיוא טָאה ַאטירַאמ סָאװ ,טייצ עצנַאג יד

 ןעטסואװעּבנא םענעי ןיא ןענופעג ךיז יז טָאה ,רעטרעװ סנָאל

 -עלג ןוא ןעולַאה סָאד זַא ,טלהיפ סָאװ ,ףָּבֹש ַא ןופ דנַאטשוצ
 ץנַאלגַא סיּפע טימ ןעדנוּברעפ זיא דנַאה תיּבה-לעּב ןופ ןעט

 -ניפ ַא טימ טֿכַארטרעּפ ָאד ךיז טָאה יז .רעסעמ ס'טחוש ַא ןופ

 -ער ערענָאיצולָאװער-גנערטש סוװַאלצַאװ 'ה ףיוא ליומ ןיא רעג

 .:םיוק טעשטּפעשעג ןוא עד

 טָאה ןעמ סָאװ ,שנעמ ַא ןעוו ,רעדיוװרעד טשינ ןיּב ךיא--
 ןעמ סָאד ,טרעװ רע זיא ,סטוג ליפיוזַא טשניוו ןעמ ןעמעוו ,ּבילי
 ,טגַאילירּב רעד זיא גנַאלרעּפ ןייד .ןעּבעגקעװַא ץלַא םהיא לָאז
 .יִד ןיא הנּתמ עדנילּבַא ,סע ךיא ביג הנּתמַא ,ןייז סע לָאז
 | ,ןירַא תורצוא ערעײט

 *  טצה--ןייז סע טעװ עגיבײא'נַא ,עטוגַא הנּתמַא ,ָא- |
 טגָאז ןײװ לעזעלג טלַאינַא--,גיטומסיורג טדערעג ווָאלצאו יה 821



 ,םיובטסמטמ יי

 ךיא ,ונ .רעסעּב ךָאנ טנַאילירּב רעטלַא'נַא .טוג רהעז זיא ,ןעמ

 ,ַאטירַאמ ,ריד קנַאד
 ןוא עגיצרַאה ןעשוק טימ ן'ַאטירַאמ ןעלַאפעּב זיא ןָאלָאּפַא |

 .ֿכרוד זיא סָאװ ,רעה ַא ןופ וַאטסקע םענעי ןיא ןעלַאפעגניײרַא

 -טסניד ןייז ןופ רעמיצ-ףָאלש סָאד לָאמ עטשרע סָאד ןעגנַאגעג
 ןוא טסיופ ןייז ןוא ןעמונעגנײרַא ץפח סָאד טָאה רע ,לעדיימ

 ;טגָאזעג
 טָאה יז סָאד ,ןעזיוועּב עניימ ַאטירַאמ טָאה טימרעד--

 ,תורצוא ערעייט ןוא סנעגעמרעפ עניימ ןופ שזַאריט םעד ןעּביוהעג

 ,רהיא ףיוא קילגַא
 זַא-,טעשטטעשעג ַאטירַאמ טָאה--,ןעזיוועב ּבָאה ךיא--

 ביג ,דנעה ענייז ןיא סניימ קילג סָאד ןעמהענ ליװ סָאװ ,רעד

 תורוד עטלא עניימ גידנעסעגרעפ ,ןעצנַאגניא בָא םהיא סע ךיא

 ,הנּתמ רעייז ןוא



 ְפ ןיהואווו וי יי

 ןעּבױהעגנָא שוור עילימַאפ יד טָאה טסברעה ןעהירפ םוצ

 ןעזעװעג ןיא הּביס יד ,ןײרַא טדָאטש ןיא ךיז ןעּבױלק וצ
 לרעטסעװש רעיײז יא ,ןַאטַאנ יא ,םוחנ רעדורב רעד יא סָאװ
 -ניא ןעשיטדָאטש ַא ןיא ןירערעהוצַא ןעזעוועג זיא סָאװ ,ַאילעפ
 -יטעּפשרעפ טרָאטעג טשינ סנעמַאוקע ערעייז ןעּבָאװ ,טוטיטס
 ,ןעג

 -ייז טגיטרעפרעפ ייז ןעּבָאה רעמוז ַא ןופ ףיולרעפ ַא ןיא
 עלַא ןופ יװ ,ןעּבַאגפױא ,סעיצקעל יד ןופ ןוא ,סנעמַאזקע ערע
 -ַאפ רעד ןופ ּבוטש ןיא טרהיפעג ךיז ןעּבַאה סָאװ ,ןעסעומש
 -ירַאמ וצ ןענעז ,טפַאשנעטיװ ַא ןופ עמעט סָאד ףיוא עילימ
 ,םעד ןעגעװ ןעפירגעּב עגיד'הנושמ ןעגיולפעגוצ ןרעױא סָאט
 ןעגעװ ,דנעה ןוא דרעפ ןופ טפַארק יד ןעטייברעפ ןענישַאמ יו
 םורַא עזייר-דנור רהיא טֿכַאמ ךרע יד טייצ ליפיוו ןיא ,םעד

 תורוד ןופ ףמַאק ןיא ןערעװ תויח יװ ,םעד ןעגעװ ןוא ןוז רעד
 לב ןיא ןעטפַאשנעסיװ עלַא יד ןופ ,ןעשנעמ ןיא טלעדנַאװרעפ
 545 ףױא ןוא קנַאדעג ן'פיוא סעֿכלעזַא ןעּבילבעג סיּפע ןיַאטירַאמ



 ,םיומטסַאמ ג
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 טזָאלעג רהעמ רעדָא רעגינעװ ןיוש רהיא טָאה סָאװ ,גנוצ יד
 רעטעדליּבעג-ּבלַאה רעשיטדָאטש רעד טימ ןעמוקנעמַאזוצ ךיז

 ,טפַאשלעזעג
 וצ ןעּבױהעגנָא גָאט םענעש ַא םענייא ןיא ןעמ טָאה יױזַא

 -סעּביל ןופ ענעױֿפ רעטכייפ רעד ןופ דנעגעג יד ןעטישרעפ
 ,לעפָאטנַאב עטכייל ןוא עטלַא ,עטַאװ ,תואופר ןופ ןעיולס ,ףירּב
 -עוּבָארַא םידגּב-סעטַאמש םֹּתס ןוא ןעװרעסנָאק ןופ ךעלעקׂשוּפ
 עגיטיפריפ ןוא דניה יד ,סעצײלּפ עגידרעמוז יד ןופ ןעפרָאװ

 טימ ןעטלַאהעג רעמוז ןעצנַאגניא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשינעפעשעּב
 טשיג יײז לָאז ןעמ ידֹּכ ,ןעשנעמ עשיטדַאטש יד רַאּכ טייקפייר

 טציא ןענעז ,סרעלעט יד ןופ םילֿכאמ עטצעל יד ןעװעלַאשז
 ןעגױא יד ןיא ןעדעי ןעקוק ךיז טלעטשעג טסיירד ,ןעמוקעגוצ
 .עװַא ןיוש רהיא טוהָאפ סנייא ץלַא, :טגָאז רענייא יװ ,ןיירַא
 ,עדנערעדנַאװ ,עגירעגנוה ,עטלַאק טֿכענ רַאפ-ןעהעטש 1244 ןוא
 -עלש םיּתּבּה-ילעּב יד ",םיּתּבה-ילעּב עֿכייר ,רעּביא סיּפע טזָאל ָאט
 -יא ערעייז ןופ עט'שופע'רעפ ,ע'סואמ עמַאס סָאד סױרַא ןעּפ
 !גיטומטוג ןעשטּפעש ןוא םילֿכאמ ענעבילּבעגרעּב

 ,טוג ןוא קַאמשעג רהעז זיא סע .ערעייט ,טסע ,טסע--
 .ןעקנַאד דניה יד ןוא
 ,עילימַאפ יד ךיז טָאה ,ץרוק ןעוועג זיא טייצ יד לייוו

 וַאלצַאװ 'ה ןערהָאפעגטימ גיטייצֿכײלג זיא סע רעכלעװ טימ

 טָאד ןעריּפָאק סָאװ ,סעליוו עטנהָאנ יד ןופ עגינייא ךָאנ ןוא
 -עגנייא ךיג ,לעמיה ַא טריּפָאק ןעמ יוװ ,עשטַאד רעד ףיוא ןעּבעל
 רעד .ךיז טימ טגיטפעשעּב ןעזעװעג זיא רעדנוזעּב רעדעי .טקַאּפ
 יד--ןַאטַאנ ,ןעטָאנ יד טקַאּפעג טֿכַאועּב טָאה םוחנ רעדורּב
 טסניד ,עמַאמ ,עטַאט רעד ,םיצפח ערהיא--ַאילעפ ,רעֿכיּב-ןעכַארּפש
 --ןָאלָאּפַא ןוא רישעג-ּבוטש סָאד טגרָאזעּב ןעּבָאה רעניד ןוא
 ,ןײרַא געוו ןיא טקַאּפעג ךיא ךיז טָאה ַאטירַאמ ,ןעקיטנַא יד
 ענימ רעטלעטייווג ווצרעפ ַא טימ ןעבילבעג ןהעטש לָאמ עלַא ךָאד
 :לעמיה םוצ

 ?ךיא רדָאפ ןיהואוו ? ןיהואוו--
 רעטומ יד טָאה ,ןצרהָאפקעװַא ן'רַאפ געט עֿכילטע סיּפע



 ,תורוד יירד

 טנירש ןיא ןָאהטעג ץַארק ַא ךיז לעדייא ןוא טלַאק ַאילעפ ןוא
 :טגערפעג ןוא ךעלעפיל יד טימ ןעגיוצרעפ ,ּפָאק ןופ

 ?זנוא טימ ןערהָאפטימ עקטירַאמ טעוו--
 ,גירעּביא טלהיפעג ָאד ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ַאטירַאמ רָאנ |

 :טמיטשעבנוא טרעפטנעעג טָאה
 ,טדָאטש ןיא רשפא ,רשפא ןוא ,םײהַא ךילגעמ--
 -ירַאמ טמיטשעּב טָאה ןָאלַאּפַא ןעװ ,רעטעּפש טשרע

 ן'טימ טלעקָאשעגוצ עילימַאפ יד טָאה ,ךיז טימ ןערהָאפ סַאט

 :פָאק
 -בֶא יו ,טרָאד רעסעּב ךָאד זיא סע .טימ ךָאד טרהָאפ--

 : / .שינרעטסניפ רעשיפרָאד ןיא ןעּבעלוצ
 טלעטשעגקעװַא זיוה ןופ ןעריט יד ייּב ךיז ןעּבָאה טלָאמעד

 -עג דנעריּפָאלַאג ןוא טסעג יד ןעמונעגפיוא ,סעקשטירּב עֿכילטע
 -עג זיא סָאװ ,עיצַאטס-ןהַאב רענ..ּב רעד וצ ייז טימ ןעגיולפ
 .ענעױֿכ עטֿכײּפ עליו רעד ןופ טייוו ןעגעל

 עטססײײה יד ןופ עניא ןעזעװעג זיא ןַאד גָאט רעד
 -רע ענעי רעּבָא ןיוש ךיז ןעלהיפ סע עֿכלעװ ןיא ,געט-טסּברעה
 ןהעזעג ַאטירַאמ טָאה ךיז רעטניה .געט עלופ ןוא סנעגער עטש
 ערַאּפ ַא--ךיז רַאפ ןוא ענעױֿכ רעטֿכײּפ רעד ןופ רעזייה יד ךָאנ
 ,עטמַאעּב-ןהַאּב ןעגָארטעג טָאה סָאװ ,וויטָאמַאקָאל ןעֿכױה ַא טימ
 , ,סָאװטע עדנעטרַאװרע ,עגיהורנוא ןערישזַאסַאּפ ,רערימש-ןָאגַאוו
 | ,ןעפיול םוצ עגילייא

 ןיא ןהעטש טליװ רהיא יצ ,זנוא טימ ָאד רהיא טציז--|
 טגערפעג ,ןַאטַאנ ןוא םוחנ ,רעדירּב עדייּב ןעּבָאה--? רעטסנעפ
 ,ןָאגַאװ ןיא ץַאטירַאמ

 :טרעפטנעעג טָאה ַאטירַאמ יװ ױזַא ןוא
 | --רעטסנעפ ןיא ןהעטש רעסעּב--
 ןע'נָאלָאּפַא טימ ןעמַאזוצ עילימַאפ עצנַאג יד ךיז טָאה

 ןופ ןַאלּפ ןעגעו ןעסעומשנעמַאזוצ ,טרָא ןייא ףיוא טצעזעגקעוװַא
 | .ןעּבעל ןעגידרעטניוו

 יז .טשימעג טשינ ךערּפשעג םעד ןיא ךיז טָאה ַאטירַאמ
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 ,םיוּבטסאמפמ :

 -לַאהעג רעדָא ,רעֿכוטסַאּפ ערעייז טימ סעדַאטס ,רעמיוּב ,רעז
 -ָאה סָאװ ,ןעטָארד-ףַארגעלעט יד ןופ עיניל רעד ןיא ךיז ןעט
 -ַאּפ ןוא ךיױר ןופ טײקטֿכידעג רעד ןיא ןעדָאּבעג ךיז ןעּב
 : שש יצר

 -ַאט ןופ רעזייה יד ןענַאטשעג ןענעז ןעגיוא ערהיא  רַאפ
 ןוא ןעטסניד יד ,דָאס ןיא ןעריצַאּפש יד ,דנעװ עטלַא סנעט
 -רעד ,םיבוט-םימי עשלעדיימ ןוא םיתּבש עשידניק יד ,םייּבר
 .ילרעזייק ענייז טימ לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ןופ טלעו יד ךָאנ

 -ואוו--רעּבָא דניצַא .ןענױשרַאּפ עגידלעדיפ ןוא סעקינזיצקַא עכ
 רעװ ?ןעליצ ערעסָאװ ךָאנ !ןעמעװ וצ ?טציא יז טרהָאפ ןיה
 ?ןעבעל יז טעװ יװַא יו ןוא ואו ?ןעמהענפיוא רהיא טעוו
 ?טנַאילירּב רעגיטכיל רעגיצנייא רעד ?טנַאילירּב רעד ןוא

 -ַאטס ַא יב טלעטשעג נוצ רעד ךיז טָאה טֿכַאנרַאפ |
 -ָאגַאװ יד ןופ ןעפיול טזָאלעג ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ יד  .עיצ -

 ךעלעקעז ןוא ךעלעקעּפ ערעיז טימ שזור עילימַאּפ יד .סענ
 ןהָא ,ךילנהעוועג יװ ,ךעלגיטש יד ןופ ּבָארַא ןענעז ןָאלָאּפַא ןוא
  סעדעי ,ךיז גידנעלעטשּבָא ,טָאה רעּבָא ַאטירַאמ ,גנושַאררעּציא
 .מָאל עשירטקעלע יד ,ןעוויטָאמָאקָאל ליפ יד טֿכַארטעּב לָאמ
 רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןוא ,ןענישַאמ יד ןופ שיורעג סָאד ,ןעּפ
 .ןעּבירשעג ןעּבַאטשכוּב עצראווש טימ ,טדָאטש

 + ַאֹּפַא .סַאג ן'פיוא סױרַא עגעמוקעגנָא יד ןענעז רעטעּפש

 -עג ןוא דנַאה רעד רעטנוא ןַאטירַאמ ןעמונעג טָאה ןָאל
 .:טגָאז

 - לד ,ןעסַאג יד ,אטירַאמ ,העז ,םייהרעדניא רימ ןענעז דניצַא--

 .ןהעזעג טשינ ןעפעל ַאזַא טסָאה םולח ןיא ,ןעשנעמ יד .,ןעּפמָאל
 עסיורג יד ,ןעּבעל סָאד טיג יז .ןייז טדָאטש יד לָאז טשנעֶּבעג

 ,ןעשנעמ עגידלעטדעטש ענעפָאלשרעּפ יד ןופ טָאה יז ,רוטלוק -
 ָאד זיא ,לעטיה סָאד טָאטשנָא .טֿכַאמעג ןענָאזרעּפ עטעדליּבעג
 -נָא ,ַאטירַאמ ,רעדניליצ רעגיד'בוט-םוי רעד ןעסקַאװעגסױא
 ַא ָאד רימ ןעּבָאה לעֿכלהוש עגידורב עניילק סָאד טָא טָאטש
 ענעפרָאוװעצ יִד טימ ךעל'נימלע-תיב יד טָאטשנָא ןֹוא עגָאגַאניס

 יא



 ,עהרוד יידד

 -סגנולייוורעפ ,סרעגעלעג-טֿכַאנ ,ןענַארָאטסער ,ןעעפַאק ,ןעּבעל
 זיא סע רעֿכלעװ ןיא ןיוש וטזיּב ,טפַאשלעזעג-ןעמַאד ,רעטרע

 ?ַאטירַאמ ,ןעוועג טדָאטש
 סלַא ךָאנ--,טגָאזעג ַאטירַאמ טָאה--גנַאל ןיוש ,גנַאל--

 -עקַאי ןעפיױק ןערהָאפעגנײרַא טדָאטש ןיא זיא עמַאמ יד ,דניק
 ןעועג טלַא רהָאי ןהעצ ןיּב ךיא .רימ רַאפ ךעלעטיה ןוא ךעל
 יו ,םוא רימ ךיא קוק דניצַא .טשינרָאג ןופרעד קנעדעג ןוא
 | | !ןדע-ןג ַא ,זיא טלעוװ יד ןעש

 -טעּפש זיא סע ,ַאטירַאמ ,םוק ,טלעװ רעד ףיוא ןדע-ןג ַא--
 ךָאנ ןעלעוו רימ .געװ ןופ דימ ןענעז רימ טֿכַאנ רעד ןיא ךיל
 זעדייררעביא
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 שור עילימַאפ יד טָאה ,םײהַא סַאג ץרעּביא גידנעהעג

 םורַא טהערדעג ךיז טָאה טַאר רעד .טַאר ןעמייהעג ַא טַאהעג
 ? ץַאטירַאמ טימ ןעמ טוהט סָאװ :טקנוּפ ןייא

 -ַאפ-ןעזיור יד טָאה םישדח עכילטע יד ןופ ףיולרעפ ןיא

 ךיז טשוקעג :טסייה סע .טסַאג רהיא רַאפ ןָאהטעגּבָא ץלַא עילימ

 עֿכלטע יד ןעזיועג ,ןעסע ןעטעּבעג ,געט רָאּפ עטשרע יד

 -וצ ןוא דנֹעװָא ַא טלייװעג ,טעקָארק ןיא טליּפשעג ,ןעטנעלַאט
 טָאה ,ןהעשעג ץלַא סָאד זיא רעּבָא םיוק .ךודש ַא ט'נלדש'עגפיונ
 -וצּבָא זײװֿכעלסיּב ןעּבױהעגנָא ךיז טסַאג רהיא ןופ עילימַאפ יד

 | | ,ןעלהיק

 טגעלפ--,ליומ ןיא ןעמהענ סיֿפע יז לָאז ,ענעש ַאטירַאמ--

 עלַא ןעװ ,גָאט ןעּבלַאה ךָאנ ןיוש ןעגָאז ױזַא טַאלג עמַאמ יד
 רענעי טריּפשעג ךיז טָאה דייר יד ןיא ןוא ןעטעגעגּבָא ןעּבָאה
 -ּבוטש רעד זַא ,טלהיפ סָאװ ,עט'תיּבה-לעּב ַא ןופ גָאזּבָא רעטלַאק

 ןיק רהעמ ןיוש טעװ ןוא ץונוצ טשינ ןיוש םהיא טמוק שנעמ

 ןעגגערּבניירַא טשינ ןעצונ 4



 יתד יירד /

 -'נַא סיּפע ןעזעװעג ןיא טדָאטש ןיא ןערהָאּפ סַאטירַאמ |
 ,טרָאק רעד ףיוא ןעליּפש ַא ,עזייר עטמיטשעּבנוא

 -עּב ןיימ ןייז טעװ ואוו ןוא ןעמוק ךיא לעװ ואוו-- |
 .םייהַא גוצ ןופ גידנעהעג ,טגערפעג ַאטירַאמ ךיז טָאה--:דנַאטש

 + -צגֿפרוד טַאהעג ךיז טָאה עילימַאפ יד יװ רעּבָא דלַאּב
 -ךלָאג ןץטימ רעטומ ץֿכײװ יד טָאה ,טעקשושעגּבָא ןוא סדער
 ךייוו ןוא ץַאטירַאמ וצ דנַאה יד טקערטשעגסױא טֿכײל עלערינש
 ;טגָאזעג

| 
 / יא ךיז ןעצעזעּב אמתסמ ךָאד טהעג ענעש ַאטירַאמ--

 -נַא ןעּבָאה ךָאד טעװ יז .טדָאטש ןיא הריד רענעגײאינַא ןיא
 ! רהָאוװ'ס ,טּפָא זנוא וצ ןעמוק ןוא לעקניוװ ןעגייא

 ןעגױא עטזָאלעגּבָארַא טימ ַאטירַאמ טָאה--,טפָא ץנַאג--
 שנעמ ַא ןופ ענימ רעטֿכַאמעג רעֿכילהערפ רענעי טימ ,טרעפטנעעג
 ,ןעטגרָאזעּב ַא

 ףיוא דנַאה ַא טגעלרעפ ַאקשטילעפ טָאה--,ןעמוק טעװ יז--
 קנואוו ַא שיטרילפ ,ןעשוק טימ ןעקנָאשעּב יז ןוא לעסקַא רהיא
 רעגרָאזרעפ ןוא תיּבה-לעּב רעד זַא ,ןע'נָאלָאּפַא וצ גידנעָאהט
 .רע ךָאנ טציא זיא טדָאטש ןיא סָאטירַאמ

 גָאז ַא טסיירד טָאה--,ןהעג וצ ואוו ןעּבָאה ןיוש טעװ יז--|
 ,דנעה יד רַאפ ןעמונעג יז ןוא ,ןָאלָאּפַא ןָאהטעג

 זיִב ןערהיפוצוצ יז טגעלעגרָאפ ןעּבָאה ןַאטַאנ ןוא םוחנ
 ,ןופרעד טגָאזעגּבָא ךיז טָאה יז רָאנ ,זיוה סנָאלָאּפַא

 ַאטירַאמ זיא ,ןעינָאלָאּפַא ןופ טרהיפעג ,טירט עליטש טימ
 סע ואו ,טדָאטש רעגיטֿכַאנ רעד ןופ ןעסַאג עגישיור יד ךרוד
 -נַאלש ,עֿכױה ,עטנַאגעלע ןעיורפ ןופ טלעמיוועג טרָאד ,ָאד טָאה
 ענעטעמַאס טימ ,סרעדניליצ טימ סָאטלַאּפ עצרוק ןיא רענעמ עק
 -עװ עשירטקעלע ,ןערישזַאסַאּפ טימ ןעטערַאק עטכַאמרעפ ,דניה
 -גואוועג ,טדערעג ,טפייפעג ,טשיורעג טָאה ץלַא סָאד ןוא .סנעג
 ןעגינינַאװ .םעיינ ַא סיּפע ןופ ן'ַאטירַאמ טלהעצרעפ ןוא ןעק
 | | - ןדע-ןג
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 -יטדָאטש יז ןעטלַאהעּב ןיא סע ּואװ ,ןעלקניוו ענעי ןופ טנייא
 | ,עירעטַאנגַאמ עש

 סָאװ--,טגָאזעג ןָאלָאּפַא טָאה--,עלעקניוו סָאד זיא סָאד--
 -ניו ליטש ןוא ןעשַא .ןעּבעל וִצ ןעּבילקעגּבָא ףימ ּבָאד ךיא
 | .זיוה ןיימ ןופ ריט יד זיא טָא ,טָא ןוא עלעק

 -רָאמרַאמ ןעגיטש ףיוא טרהיפעגפיורַא ן'ַאסירַאמ טָאה רע
 יב ןָאהטעג קירד ַא ,עירעטקעלע רעגיטֿפיל ןופ ענעטכױלעב ,ענ

 -וצ ןוא ןָאהטעג גנילק ַא טָאה ,קָאלג ענרעבליז ַא דנַאװ רעד
 עקנַאלש ענעי ןופ ענייא ,לעדיײמ א ריט רעד וצ טגנערּבעג
 . -רעטנוא טשינ יז ןָאק ןעמ סָאװ ,ךעלדיימטסניד עשיטדָאטש
 ,טסניד ןוא עט'תיּבה-לעּב ןעשיווצ ןופ ןעדייש

 ןוא םישוּבלמ סנָאלַאּפַא ןעגױצעגּבָארַא טסיירד טָאה יז
 -רעמוז ףױא ךיז ןעמיוז סנָאלָאּפַא ףיוא טֿכַאמעג עפרואוורָאפ
 -יצ ןעטייװצ ַא ןיא ןיירַא עדייּב ייז ןענעז ךָאנרעד .גנוניואוו
 .רעמ

 עסיורג ייווצ .,רָאדירָאק ןיא ןענַאטשעג ךָאנ זיא .ַאטירַאמ
 טלעגיּפשעגּבָא טָאה ,סקניל רענייא ,סטֿכער .רענייא-- ןעליגּפש
 ן'רַאפ לַאואוו ןוא טוה ןעשיטסַאטנַאפ ןעטיירּב ן'טימ רוגיפ רהיא
 -עג זיא סָאװ ,ָאטלַאּפ םענערעּב ןעסיורג ַא סיּפע ךָאנ ןוא םינּפ
 .לעטיה רעװש ַא ןוא דנַאװ רעד ףיוא רעמוז ןעצנַאג ַא ןעגנַאה

 -וצ גידנעמוקניירַא ,טגָאזעג ןָאלָאּפַא טָאה -- ,דניצַא --
 רעמיצ ןייא ןיא טסַאג םעד ןיײרַא םהענ--,לעדיימ ן'טימ קיר
 זױל ריד ךַאמ ,לרעטסעווש ,וד ןוא .טרָא ןייז םהיא ּביג ןא
 -ינַא ָאד טויב וד ןעד .ּבוטש ןיא ריד ייּב יװ ,םעווקעּב ןוא
 -רע ָאד ריד זיא ץלַא ,טּביולרע ץלַא ָאד זיא ריד .ענעגייא
 | ,טביול



 ,ןעשנעמ עשימייה

 טימ טרעטסַאלפעגסיוא ,ךיק רעגיטֿכיצ רעגיטֿכיל רעד ןיא = |
 רישעג ענייר סָאד ואװ ,טרָאד ,ךעלעווָאט ענרענייטש עיולצ
 .-ילטע ןעזעוועג ןענעז ,ןָאלַאס ןעשיטדָאטש ןעסיורג םעד טנידעצצ
 טּפעלש סָאװ ,עֿכלעזַא טסניד עטלַא'נַא : ןענױשרַאּפ עגירעיורט 5
 טרימרופרעּפ ,לעדיימ קנַאלש ךיוה ַא ןוא טײּברַא ערעווש וצ ךיז
 ןעוו ןוא .עלעט'תיּבה-לעב ןייק ,ןערעווש וצ טשינ ,טרירדוּפ ןומא
 -עיורט סָאד ,ליפָארּפ ןעלָאמש ןעגנַאל םעד טֿכַארטעּב טָאה - ןעמ-
 -השעמ ,ליּפעק ץ'טימ ןיילַא ךיז וצ ןעפרַאװ סָאד ,עלעד'נח ,עגייד
 סערעווש ןוא סעפיט סיּפע זַא ,טנָאקרעד ןעמ טָאה ,עקטעקאק

 ,טימעג רהיא טגיהורנואעב טא
 { יז רַאפ ןדע-ןגַא ןעזעװעג זיא רעמוז ןעצנַאג ַא םורָאװ

 ןוא טרילּפ ?סָאמ ַא ןהָא ןעקגירט ןוא ןעסע ,ןעּבוטש עגידעל
 -רעפ ןעּבָאה וצרעד .ןעזעוװעג גנונדרָא-גָאט ן'פיוא זיא ריצַאּפש
 -רעד ךיז ןעּבָאה סָאװ ,סעט'רבח ןוא םירבח רעהַא טעשזנָאלצ
 -'תיּבה-לעּב ןוא תיּבה-לעּב ןופ ןעדָאלפוש יד ןעֿכוזעּב וצ טּביול-
 ,םינינע עטנהָאנ ערעייז ןופ ןעדייר ןוא שש:

 ליפ
 צ



 ,םיוּבטסַאמ *

 רעייז ןוא ןעמוקעגנָא טפַאשרעה סָאד זיא רעּבָא גנולצולּפ
 ןעמ טָאה שרעדנַא ץעגרע ןעוו : רהעמֿכָאנ ןוא .טרעטשעג הור
 ,ריצַאּפש ןופ טייהיירפ יד ןעמונעגוצ טפַאשרעניד רעד ייּב ךָאנ
 -ַאק ס'תיּבה-לעּב ןיא געט עצנַאג ןעגילּבָא ןופ ,טוג ןעסע ןופ
 ;טריסַאּפ סיּפע ךָאנ ָאד טָאה ,טעניּב

 ןעהיינ לעדיימ ַא ןעמוקעגנײרַא ָאד זיא קירוצ רהָאי ַא טימ
 ענעי ןופ ןעזעוועג טשינ ןיא לעֶדיימ סָאד .שעוװ ןעווערעצ ןוא
 רהיא טימ .ךיק ןיא טנעגעגעּב ןעמ סָאװ ,ךעלדיימ .עֿכילנהעװעג
 ,טדָאטש ןיא ןעקרַאּפ עסיורג יד ןעגעוו ןעדייר טנָאקעג ןעמ טָאה
 ,ךייט ןיא טייצ-רעמוז ךיז ןעדָאּב ןעגעװ ,ןעגולפסיוא ןעגעוו
 רענירג רעד טגָאמרעפ קירטש ףיוא סרעדיוה ליפיוו ,םעד ןעגעוו
 ןערָאװעג ןעּבעגעגסױרַא זיא סע ןעזירּפ ליפיוו ,ץַאלַאּפ-טדָאטש
 | ,ןעטייהיינ ליפ ךָאנ ןוא ןעטעלטַא

 יז ןָאק ןעמ סָאװ ,ענעי ןופ ענייא ןעװעג זיא סָאד
 טהעז יז ןעד .טסניד ןוא עט'תיּבה-לעּב ןעשיווצ ןעלעטשקעװַא
 ןיא יװ ,ןָאלַאס ןיא ןעצפיז ,ןהעג ןעריצַאּפש רהעמ בור'ס ןעמ
 ,ךיק

 טָאה ןָאלַאּפַא רענעש רעטּבייװעּב-טשינ רעד לייוו ןוא
 ,גיטיוג זיא זיױה םעד סָאװ ,ץלַא ןָאהט ןָאק יז זַא ,ןענופעגסיוא
 ,ןעטעּפרַאקס ןעווערוצ וצ ,ונייהד ,טלעטשעגנָא טרָאד יז רע טָאה
 סָאטלַאּפ ןעּפַאלקסױא ,שיט-ּביירש םעד ןעגינייר ,ךעלֿפיט-זָאנ
 םעד גיטיונ טגנידעּבנוא זיא סע סָאװ ,ןעֿכַאז עֿכלעזַא ךָאנ ןוא
 | | ,רעילַאװַאק ןעגיסַאלק-טשרע

 טפָא ,טנהָאנ רהעז ןעזעוועג ןע'נָאלָאּפַא טימ יז זיא םורעד
 יי / :םהיא ףיוא טקרעמעּב יז טָאה

 ,רעגניפ יד ריד ייּב ןענעז סע ןיירנוא יו ,רָאנ העז--
 ןעּבעלֿכ ,ךיז םעש .לעֿכיט-זָאנ סָאד ,שעװ יד ,ןרעיוא יד

 .טנעמילּפמָאק ַא רַאפ ןעטלַאהעג סָאד טָאה ,ןָאלָאּפַא ,רע ןוא
 4 יװ ,דנעה יד ןיא ןעּבעגעגרעּביא שירַאנ רהיא ךיז רע טָאה
 יד רעוא יד ןעסייר רהיא ןופ טוָאלעג ךיז טָאה רע .לעגנוי
 -י | ,ץלַא ,ץלַא ,ןעסנָאװ

 גָאה ,בנוניואוו-רעמוז ףיוא ןערהַאפקעװַא טגעלפ רע ןעוו



 ,תורוד = יירד

 ןעמוק ָאד ןענעלפ .ךילנהעוועג יװ ,ןיילַא טזָאלעגרעביא יז רע

 ' טָאה לעדיימ סָאד .תיּבה-לעּב םוצ ךילטפעשעג ןעמַאד-עֿכיױה

 : טקרעמעּב דלַאּב ייז רעּבָא
 . -רעפ ןוא ןעש .עמ עגנוי ןייק ןעֿפוז טשינ ןעמ טמוק ָאד--

 | ,טרילפ ןיא ןעגנערּב
 .ןעסָאגעגּבָא רעסַאװ טימ יװ ,קעװַא ןענעז ןעמַאד יד ןוא

 טגַאװעג טשינ רענייק יז טָאה םורעד .טַאהעג יז טָאה חוּכ ַאוַא

 ,טרָאװ גיסַאּפ ןייק טשינ ןעגָאז *,וד, יז ןעפור ,ןעגידיילעּב וצ

 ןיליירפ עגױָאדסָאד ןוא ".ןיליירפ, :ןעפורעג יז טָאה ןעמ רָאנ

 -יואװ-רעמוז ןופ ןעינָאלָאּפַא ןֹופ קירוצ ןעמוק ןעדעי ךָאנ זיא

 טימ ,ןעסַאצּבָא עֿכױה ףיוא ךוש ַא טימ ןערָאװעג ןעקנַאשעּֿב .גנונ

 ,ךָאנ ןוא רָאה יד ןיא ןעטנַאילירּב טימ ןוא לוט ףיוא ןעזולּב

 | ..ןעֿכַאז עטוג ךָאנ

 ןיא ,רעטיצ ןייא ןיא ןענַאטשעג ןיליירפ סָאד זיא דניצַא

 :עיזנעטערּפ ןייא ןוא קערש ןייא
 ןענַאװ ןופ !טשינ םהיא העטשרעפ ךיא !רעניימ טָאג--

 -קעװַא .ּבוטש ןיא עט'תיּבה-לעּבַא ,טגנערּבעג יורפ ַא רימ רע טָאה

 ,ךימ טשוקעג ,טוג ןוא םורפ יזַא ,רימ ךיז טֿכוד ,ןערהאפעג

 ןעּפַאֿכ םהיא לָאז חור ַא זַא ...ָאד ןוא ,פיוט ַא יװ

 -עג ,עצײלּפַא טימ טרעטיצעג זעוורענ טָאה ןיליירפ טָאד

 ַא טרעדײלשעגסירַא לָאמ סעדעי ןוא .ליפעק ץטימ ןעפרָאװ

 ַא ןופ ןרָאצ ןוא טייקטסיירד רענעי טימ דנַאה ןופ ריּפֲאּפ ליונק

 תיּבה-לעּב רהיא םװַא ץלַא זַא ,טסיײוװ סָאװ ,לעדיימטסגיד

 ןיוש זיא סָאװ ,טסניד עטלַא יד ןוא .דנַאה ןיא רהיא ייּב טגיל

 טָאה ָאלש םוצ טיירג ,דנַאװ רעד וצ םינּפ ץטימ ןעגעלעג

 גגיטולּבטלַאק ץנַאג ןעצעגעגוצ
 ןעגעװ טֿכַארטעּב ךיז רע טָאה סָאד זַא ,ןעֿכער ךיא--

 סָאד ןיש םהיא טּפַאלק סע ,טייצ ןיוש זיא סע ,ןעּבָאה-הנותח

 ןענָאק רעײמ רעד ןוא קַארוּב רעד .רהָאי סעטגיצרעפנואייווצ

 .ןײרַא רעטניוװ ןיא ויִּב דרע רעד ןיא ןערהירפ טשינ ךיוא

 ןערהַאי עניימ ןיא ץילּב ןוא רענוד ַא ? ןעּבָאה-הנותח--

 58 ?וטסניימ ױזַא



 ,םיובטסַאפ '

 ןעּבעל סָאד ןעסעגעגוצ םהיא זיא סע זַא ,ןעֿכער ךיא--
 ןעגיּביא ןייז ןעניפעג ָאד ליװ רע .טלעװ רעד ףיוא ןײלַא
 ,ןייז טשינ סע ןָאק שרעדנַא .גוויז

 /  {גייווש ,גייווש .,ונ--
  טֿכַאמרעּפ טָאה טיײּברַא רערעװש רעד וצ טסניד עטלַא יד

 המשנ יד טָאג ,דנַאװ רעד וצ טהערדעגרעּביא ךיז ,ליומ סָאר
 ,ןעפָאלשעגנייא ןוא ,גידלוש

 -עדייא ץטימ ןעּבילּבעג ןהעטש זיא לעדיימ עזעוורענ סָאד
 ן'טימ גידנעפרַאװ שיטעקָאק ,ןוא רעטסנעפ םוצ ליפָארּפ ןעל
 -עג טָאה ;גיז ַא ןעטלַאהּבָא ךָאד טעװ סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,ליּפעק
 -עג ןוא רעגעלעג ןופ ךעלעשיק טרעדיילשעג ,ריּפַאּפ ןעסיר
 ךיז יז טעװ ,ןעמוקנײרַא טעװ ןָאלָאּפַא זַא ,םעד ןעגעװ טכַארט

 ןוא ןַאטַאלרַאש ןעיירש ,ןעיײּפשסױא ,לעסקַא ן'טימ ןעהערדרעביא
 ,ל'מינּפ רהיא ךרוד זיא לעֿכײמש רעֿכילקילג ַא

 טגיטרַאפעגּבָא רעילַאװַאק רעגידלוש רעד ךיז טָאה לייוורעד
 טימ טיווקסיּב ןעסייּברעּביא טימ ,םישוּבלמ ענייז ןָאהטרעּביא טימ
 -ייוועּב טימ ,סנעגעמרעפ ענייז ן'ַאטירַאמ ןעלעטשרָאפ טימ ,ןייוו
 -ייא ןיא רע שטָאֿכ ,יורפ ַא וצ ּבוטש ןייז ןיא טיײקֿכילּפעה ןעז
 רעד ןיא ץעגרע טרָאד זַא ,ךיז גידנענהָאמרעד ןוא .ןילַא רענ
 ךיז אמּתסמ ,רעטגידיילעּב ַא שנעמ ַא טהעטש ּבוטש רעטייווצ

 ךיז ןעּבָאה סע עֿכלעוו ךָאנ ,ןעקָאז עליטש יד ףיוא טזָאלעגנײרַא
 -ייו ןופ ךיז טלעטשעגקעװַא ,םידעפ עניד עֿכילטע טּפעלשעגֿכָאנ
 :חּבזמ ַא וצ יו ,טעשטּפעשעג ןוא ןעט

 -ץייט ,ָא ,טגידיילעּב ךיד סיוועג ? זגורּב וטסחעטש סָאװ--
 םולח ןיא ךיד טֿכענ עצנַאג ןעד ,ןרָאצ ןייד טנערג טסיזמוא ,ער
 ,וג .ושסגייוש טסיזמוא .ןעגָארטעג ןעּפיל עניימ ףיוא ,ןהעזעג
 ! ןעקוקנָא טשינרָאג ךימ טסליװ .ליומ סָאד ןעפצ

 ,ןעירשעגסיוא ןיליירפ סָאד טָאה--!וטסלָאז ןעּברַאטש זַא--
 ,ריּפַאּפ לינק ַא דרע רעד וצ גידנעּפרַאװ

 ,הָעז .טימרעד טסגידניז וד .קרַאטש וצ ? ןעּברַאטש--
 המשג יד טָאג ךָאד ןיּב ךיא ,רעטסעװש ,קילּב ןייד רעדלימ

 .ןעמוקעג ריד וצ ךָאד ןיּב ךיא .גידלוש 4



 תורוד יידד

 ! תומה-ךאלמ םוצ העג--
 -ָאּפַא טָאה ,ןעגנוגידיילעּב עפיט יד ףיוא גידנעקוק טשיג

 -גורַא ,רעדעוװלעּב ןופ ןָאלָאּפַא רענעש רעגיטֿכעמ רעד ,ןָאל
 -היא רעטנוא ּפָאק ןעטזָאלרעּפ-רָאה ןעסיורג םעד טלעטשעגרעט
 ,ךיז טַֿאמעג ןיילק ןוא ןעגיוא יד טהערדרעפ שירַאנ ,דנעה ער
 : .לעגנוי א יװ

 תנּתמ ַאזַא טגנַאלרעד ןיליירפ סָאד םהיא טָאה ָאד רָאנ
 ןעיורפ עשיטדָאטש-סיורג יד ןופ גנוריצ ןוא טָאג רעד סָאד ,די
 ,טלעוו יד גידנעהעז טשינ ,ןעּבילּבעג ןהעטש זיא

 ריו רעײנ רעד רַאפ ךימ גָאלקרעּפ ןוא העג דניצַא--
  ליירפ סָאד טָאה--,טצעזעגנָא ָאד רימ טסָאה וד סָאװ ,ןיט
 ..,לוק ןפיוא ןעירשעגסיוא

 ןוא קַאּב רעד רַאפ טּפַאֿכעגנָא עגושמ ךיז טָאה ןָאלָאּפָא
 | ; לעגנוי ַא יו ,טשימוצ ןעירשעגסיוא

 ףיוא טסַאג ַא רימ ייּב יורפ יד זיא לּכה-ךס !טֿפער ןהָא--
 ,םינינע עשי'רהוס רהיא טימ ּבָאה ךיא ןוא טייצ רעצרוק ַא
 ? םינינע עשי'רחוס ַארַאפ סָאװ ,וטסייוו

 -,ןיליירפ סָאד טּפַאֿכעגפױא טָאה--! םינינע עשי'רחוט--

 ןעשנעמ יד ,דרע יד ,לעמיה רעד .לעדנַאה ריד ייּב זיא ץלַא
 טסָאה וד סָאװ ,עּביל יד ,ןירעהעזפיוא עגנוי יד ,לעגיופ יד

 ..זַא ,טגָאזעגוצ רהיא
 טגָאזעג ןָאלָאּפַא רעדיװ טָאה--,ריד רעװש ךיא ,יוא--== |

 ךס ַא ןיא רימ טימ ןעדנוּברעפ זיא טסַאג רעד זַא--,גיד'תונמחר

 ןרעזייב סָאד םורָאװ ,טשינ ךיז רעזייּב ,טשינ ןייוו .ןעטפעשעג

 ,רענייּב יד ןיא גיַאז טפַאשעּב ךיז
 =יא טשינ ךיג יױזַא ןיליירפ סָאד םהיא טָאה ,ךילריטַאנ

 ןירעד ןוא .ןייז וצ זייּב טרעהעגפיוא טשינ ןוא ןעטעּבעגרעּב

 זַא ,טסואועג יז טָאה ,סנעטשרע :םימעט ייווצ ןעגעלעג ןענעז
 טימ ןעּכַאמ ,ןעלדיזסיוא טשינ ,ןע'נָאלַאּפַא ,םהיא - ,ָאז יז ליפיוו

 רהיא ןערעהפיוא טשינ טראפ רע טעװ ,ךיילג וצ דרע רעד
 .רהיא רַאּפ גידלוש זיא רע זַא ,ןעגָאז ןוא ןעטעבוצרעביא

 טי =

 845 ןופ לעקעּפ ַא טַאװעג ןעצרַאה ןיא יז טָאה ,םעדרעסיוא



 ,םיוּבטסַאמ ?

 ןופ ןעגיוא יד ןיא ןָאהט ףרָאװ ַא סע לָאז יז ןעװ סָאװ .םיאטח

 םורַא טֿכַאמעג זיירק ןעגילייה ַא ןְעבָאה סָאװ ,ןעיורפ ענעי

 ייװצ יד טָא .טלעוו יד ןעזָאלרעּפ טזומעג רע טלָאװ ,ןע'גָאלַאּפַא

 -ָאּמַא ןעגעג ץלָאטש ןיא ןעטלַאהעג גידנעטש רהיא ןעּבָאה תוּבס

 עש"רחוס, רעטרעװ יד טרעהרעד טָאה יז ןעװ רָאנ .ןעינָאל

 :ןעגערפוצרעּביא טּביולרע יז טָאה ?,םינינע

 ?ייז ןעהעטשעּב סָאװ ןוא--

 רעד ןיא ןוא דניק ַא ךָאנ טזיּב וד סָאװ ,םעד ןיא טָא--

 ןייז טשינ טסלָאז וד ןעוו םורָאװ .טנהַאנעג טשינ טלעוו רעסיורג

 ןייז טיג עלענהיב סעדעי זַא ,ןענַאטשרעּפ וטסלָאװ ,דניק ןייק

 ,רעגיטש ַא ,טָא .טסענ ןייז טכוז עלעגױפ סעדעי ןוא גינָאה

 טגָאמרעּפ ,יורפ ַא טכַארּבעג גנוניואוו-רעמוז ןיימ ןופ ךיא בָאה

 -ימיא-ןעטנַאילירּב עגיטנייה יד ןופ טשינ ,טנַאילירּב ַא יורפ יד

 ןופ טנַאילירּב ַא ,טנַאילירּב רעשילרעטסױא'נַא זיא סע ,עיצַאט

 ןעהעג סָאװ רָאנ .קירוצ תורוד ןהעצ טימ רשפא ,טינש ןעטלַא

 ןעשנעמ ןעלהָאצ הרוחס רעד רַאפ יּבַא ,תורוד יד ןָא רימ סע
 !ןעקוקנָא רשפא וטסליוו .רעּבליז ןוא דלָאג טימ

 -עשעק רעטשרעּבױא רעד ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה ןָאלָאּפַא

 ןופ ןָאהטעג שטשילּב ןעשילרעטסױאינַא טָאה סָאװ ,גנוריצ ַא ענ
 .ןיליירפ סָאד ןָאהטעג ןיײרַא ןייש ַא ןוא ןעּברַאפ ןוא ןערילָאק
 : טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ןעגיוא יד ןיא

 .טנַאילירּב ןוא דלָאג טכע זיא סע .רע זיא רעֿכלעזַא--

 ,ןײרַא גָאט ןיא ןעלהָאצ ,ןעקיטנַא עֿכלעזַא ןעֿכוז סָאװ ,םיניבמ

 ןָאק ןעמ ,ּבוטש ןיא ָאד ןעמוקפיונוצ לָאמַא ןעמ ןָאק םעד ףיוא

 ץפיא רעדָא ,הנותח ַא ףיוא ,טסַאג וצ ןהעג וצ ןָאהטנָא םהיא
 וד .ןערָאװעג רעכייוו טזיּב ֹוד סָאד ,העז ךיא .אֿפ-ַאֿכ ,ריצַאּפש
 ! טנַאילירּב רעד טסַאּפ ריד יװ .ןעש טסלעֿכײמש

 -בלַאה רהיא וצ טנַאילירּב םעד טגעלעגוצ טָאה ןָאלָאּפַא
 -ָעג ןוא רעהַא-ןוא-ןיהַא םהיא טהערדעג ,טסורּב רעטריטלָאקעד

 רערהיא א לָאמַא טעװ רע זַא ,ןעקניוועצנָא .יװ ,ענימ ַאזַא טֿכַאמ
 ,ןייז :.



 ,תורוד יידד

 ןעקוק וצ רעדלימ טבורּפעג ןיליירפ סָאד טָאה לָאמ סָאד
 עלעֿכײמש ַא םהיא ןעקנעש וצ ,ןירַא ןעגיוא יד ןיא ןע'נָאלָאּפַא
 -גײרַא לעכילעמַאּפ ןוא ךעלעּפיל יד טימ היצרעפ ַא ,טייז ַא ןופ

 -ַאנ ןעֿכילטעג ַא טימ שנעמַא ואוו ,עזָאּפ רענעי ןיא ןעהיצוצ
 ,ךילרעֿכעל ךילקערש טרעװ ,ןָאלָאּפַא יו ,ןעמ

 -רעפ ןוא שוקַא ןָאהטעג ,טגיונרעפ ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 | .ןעקָאז עליטש יד ףיוא ןעדנואווש
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 ךיא ןהעזרעד ךיז ַאטירַאמ טָאה הירפ ץנַאג ןעגרָאמ ףיוא
 ט'ויזיליטס סָאד טֿכַארטעּב טָאה יז .טסעג רַאפ טעניּבאק םענירג

 שימ טקעטשרעפ ,ּפעט-ןעמולּב עשידָאמ-טלַא עסיורג יד ,לעּבעמ
 . -ָאה סָאװ ,ןענַארק ענרעליז יד ,קנעש-לעגיּפש יד ,ןרעדעפ-עוװוַאּפ

 רהיא ןעּבָאה ייז ןוא ,ךעלשיט ענרָאמַאמ יד ןופ טקילּבעגסױרַא ןעּב

 ןײא יז לייו ןוא .ץרַאה ן'פיוא טֿכַאמעג גיד'בוט-םוי סרעדנוזעּב

 לא יז טָאה ,רעטסנעפ ןופ גנַאהרָאפ ן'רעטנוא טפלעה ןענַאטשעג

 ןעליבָאמָאטױא ןעהילפ סע ואו ,ןעסיורד ן'פיוא ןָאהטעג קילּב

 ךוא עֿכילהערפ ,עגידֿפילעמַאּפ ,עגילייא רעהעגֿכרוד ,ןעטערַאק
 ף"יג יד טֿכַארטעּב טציא יז טָאה רעטנומ ןוא יירפ .עגירעיורט

 ענַעפָאלשעגסױא ערעװש ַא ךָאנ יװ ,ךיז טלהיפעג ןוא טלעוו
 ,טֿכַאנ

 ַנָאֹש ןייק טשינ טציא ,ךיז טֿכוד ,ןעזעװעג זיא רהיא

 לא יד ןוא טלהעפעג טשינ רהיא טָאה ךַאז םוש ןייק .סיּפע

 ,טזָאלרעפ יז ןעּבָאה ןעגנורענירע ערעווש

 שבעמ ַא ןעוו--,טכַארטעג יז טָאה--,ןעגָאז טשינ ןָאק ןעמ--



 ,תורוד יירד

 ךיז ןעמ ןָאק ,טייצ עסיוװעג ַא טדָאטש ןיא ןייא ָאד ךיז טצעו
 רעֿכײר ןעשנעמ יד ,רענעש ָאד ןענעז ןעּבוטש יד ,ןעּבעלנייא
 .גרָאז ןופ ןעמ טסעגרעפ וצרעד ןוא

 -אפ ,ּפָאק םעד ןעּבױהעגפיוא יז טָאה רעטרעװ יד ייּב
 ןָאהטעגנָא ךיז ןוא רָאה יד טעװַארּפ

 וגיפ ןוא עילַאט רהיא זַא ,ןעזיוועּב טָאה לעגיפש רעד
 ציא טהעז יז סָאװ ערוגיפ ערעדנַא יד ןופ ּבַא טשינ ןעהעטש
 ָאּפ ךָאנרעד .ןָאהטעג עלעּֿכײמש ןעדירפוצ ַא ןוא טדָאטש ןיא
 -ונעג ,ןעקַאֹּב עסַאלּב ערהיא עלעטשרעּב-רעדוּפ ן'טימ טעװַארּפ

 טכַארטעּב ,ךוּב ןעטשיולעּב-דלָאג טימ א ןײרַא דנַאה ןיא ןעמ
 -סיורגַא ןופ ענימ עדלימ יד ייּברעד טכַאמעג ןוא רעטעלּב יד
 -מערפ ַא ןיא ןײלַא ענייא ןײרַא טמוק יז ןעװ ,יורפ עשיטדָאטש
 ,םיצפח ןופ להַאװסיױא ןעסיורג ַא טימ ןָאלַאס ןעֿכײר ןעד

 .ופ טסניד יד זיא ,טעּפש גונעג ןעוװעג ןיוש זיא סע לייוו
 סָאװ ,םיצפה יד טגנערּבעג גנונדרָא ןיא ןוא לענש ןײרַא ךיק
 ןהעוסיוא םעד ןופ טרעטשעג ןוא טרהירעג טֿכַאנרעּביא ןערעוו
 .גָאט ןעצנַאג ַא ןעּבָאה ייז סָאװ

 ד טשיװעגּבָא טֿכײל ,ןיליירפ סָאד ןיײרַא זיא ךָאנרעד
 ַאמ גידנעטסעמּבָא ,ןוא ןָאלַאס םעד טצוּפעגוצ ,םיצפח ערעייט
 רעטנוא קילּב-סטֿכיױרעּפױא םענעטלַאהעּברעפ םענעי טימ ץיַאטיר

 ,ּברטטש ןופ סױרַא יז זיא ,סעציײלּפ יד
 -יילק עלעה ןיא ןָאהטעגנָא ,ןָאלָאּפַא ןעמוקעגנָא זיא דלַאּב

 ןעפנָארּב ןופ טקעמשעג טָאה ּפָאק ןעטמעקרעפ ןייז ןופ .רעד

 עכלעװ ןיא ,רעגניפ עקיד ענייז ןעשיוצ ןופ ןוא ןַאיּפמַאש ןוא

 טקילצעגּבָארַא ןעּבָאה ,רַאגיצ רענַאװַאה א טקעטשעג טָאה סע
 -עגוצ ץַאטירַאמ טָאה רע .עגיּברַאפנעדישרעפ ,ןעטנַאילירּב יד

 א ןופ ענימ רעד טימ ןוא ןעגרָאמ-טוג ןעֿכילהערפ ַא ןעגָארט

 | :טגערפעג ןעשנעמ ןעטַאז
 ?טדָאטש ןיא ףָאלש רעד סיוא סע טהעז יוװ--
 --,טגָאזעג ַאטירַאמ טָאה--,טדָאטש רעד ןיא ףָאלש רעד--

 להיפ ךיא ןוא .טרָא רעדנַא'נַא ןיא יװ ,שרעדנַא טשינ זיא רע

 9 | ,רעסעב ַאֹד ךָאנ ךימ



 ,טיובטסאמ ,י
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 .סָאװ ,ךעלגיופ עגנוי יד--,טגָאזעג ןָאלָאּפַא טָאה--;ַא ,ַא---

 ךָאנרעד .ךילגנעּב טשרעוצ זיא יײז ,טסענ עײנֿא ןיא ןעמוק

 טשינ יז רענייטש ןייק טימ ,טסענ יד יװַא יז ןעּביל רעּבָא

 -ָאה ביל ךָאנ טסעװ וד ,ַאטירַאמ ,טרַאװ ,טרַאװ .ןעּבײרטוצּבָא

 טֶא ןעקעמש ריד טעװ ױזַא ,ןענַאד ןופ עלעדנייטש סעדעי ןעּב

 טָאג טימ ,ןעגנולייורעפ ןוא ןרעיױמ ערהיא טימ טלעװ עיינ יד

 ,טניה טזיּב וד סוג יװ ,ץלַא ,ץלַא טימ ,עגָאגַאניס ןייז ןוא

 | ,ַאטירַאמ
 -ַאש םעד רעּביא ן'ַאטירַאמ ןָאהטעג טעלג ַא טָאה ןָאלָאּפַא

 שידניק טכַאמעג ַא ייּברעד ,ּפָאק ןופ רוזירפ רעגיצנַאלג רעניט

 -לעדייא יד ןעּבעגעגוצ םינּפ ןייז טָאה סָאװ ,ןָאהטעג עלעֿכײמש

 .טָאּפסעד א ןופ ענימ עטֿכַאמעג

 דנעה ענייז ןופ גנוקריו רעד רעטנוא ךיז טָאה ַאטירַאמ

 | :ןעּבעגעגוצ ןוא ןעּביוהרעד טלזיפעג

 ןעלעװ ךיא טלָאװ ,ָאד טוג ךיז ןעלהיפ וצ ןעוו ןוא--

 .דנעה עניימ ןעּבעגרעּביא סיּפע וצ ,ךיז ןעמהענרעפ סיּפע טימ

 -הענרעפ וצ ךיז סיּכע וצ טנהעװעג טייהדניק ןיימ ןופ ןיּב ךיא
 -,ןעמ

 ַא ָאד טויּב וד ! ןעטײקשירַאנ ? ערעירַאק .? ןעמהענרעפ--

 -יימ עלַא ןעפָא ָאד זיא ריד רַאפ ,ַאטירַאמ רעטסעוװש ,ןיגינעק

 -סיוא ,ןעפיוקרעפ ןוא ןעפיוק ָאד טסנָאק וד ,סנעגעמרעפ ענ

 טשינ ןיב ךיא זַא ,סע טפערט טָא ,ןעלהָאצעּב ןוא ןעלהָאצ

 ,קיטנַא קיטש ַא ןעפיוק טנעילקַא טמוק סע ןוא םייהרעדניא

 -יּב עניימ ןיא סע פיירשרעפ ןוא דלעג םהענ ,םהיא זייוו העג

 העג ,ּבוטש ןיא ןעציז סָאד ןעסערעד ריד טעװ טֿפַאנרַאפ ,רעֿכ

 -טדָאטש ןיא רעדָא ריצַאּפש םוצ לעסיּבַא סױרַא ןײלַא ריד

 -נַאק ןעשיטדָאטש םעד ןעּבָאה וטסליוו בוט-םוי ,תּבש .רעֶטַאעט

 ןעמעװ  ָאד וטסָאה רעמָאט !ַאש ןוא עגָאגַאניס ןיא ףיול ,רָאט

 ןייד סיוא סיג ןוא ּבָא םהיא ךוז ,םלוע-תיּב ןעשיטדָאטש ן'פיוא

 -עווש ,ןעדירפוצ וטזיּב !ריד זיא ליואוו {ריד זיא טֿכעלש .ץרַאה

 | ? ַאטירַאמ רעט

 --.טרעפטנעעג אטירַאמ טָאה--,ךילקילג ןוא ןעדירפוצ--



 ,תורוד יירד =!

 ןיא ןעסעגרעפ ךיא ?עװ ,ןהעג ױזַא טעװ ןעּבעל סָאד ןעװ ןוא
 ,טלעוו רענעֿכַארּבוצ ןיימ ןופ רעיורט

 לעגיופ ַא יוװ--,טגָאזעג ןָאלָאּפַא טָאה--,סעגרעפ ,סעגרעפ--

 סיּפע םהענ ןוא יירפ ריד ךַאמ ,לרעטסעוװש ,דניצַא .טסענ ןיא
 ,ליומ םוצ

 יד ןָאהטעג ןיירַא גנערב ַא קנילפ טָאה טסניד עטלַא יד
 -'הענֿכה ,ךעלעצעט ענעגַאלעצרָאּפ רעייז טימ ןעלָאש ענרעּבליז
 ןעסיוו טשינ טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,טפַאשרעה יד טֿפַארטעּב גיד
 ,סױרַא ןוא ,טהעג ָאד סָאװ ןיא

 ןָאהטנָא ןעסייהעג ןָאלַאּפַא ךיז טָאה גָאטייּב יירד 'בלַאה
 -יורג ןיא ,לַאואוו עיולב ן'טימ דיילק ןעצרַאװש ןיא ץ'ַאטירַאמ
 יד טקוקעגסױרַא ןעּבָאה: סע ןעכלעוו רעטנוא ,טוה ןעגידנור ןעס
 רהיא ןעּבָאה סָאװ ,ןעפיילש יד וצ ענעגיוצרעפ ,ןעגיוא ייווצ
 וצ ,ןהעזסיוא ןעשיטעטסעיַאמ ןעֿכײר םענעי ןעבעגעגוצ טציא
 זיא ןָאלַאּפַא .ןַאמ רעשיטדָאטש-סיורג רעד טקנעּב סע ןעֿכלעװ
 קעװַא ןענעז עדייּב ןוא ןעגיד'בוט-םוי ,ןעצרַאװש ןיא ןעגנַאגעג
 ,עילימַאּפ-ןעזיור רעד וצ טיזיוו ַא ףיוא

 ,רעהעגנייא ןוא טסעג ןעסעזעג ןענעז ּבוטש ןיא טרָאד
 :ןעמוקעג טשינ "ענעױֿפ עטֿכײּפ, עליוו ןיא לָאמנייק ןענעז סָאװ
 ןיא ןעגניר עסיורג ןוא ןעגיוא עצרַאװש עסיורג טימ עמַאד ַא-

 -יױרעג טָאה יז ןעכלעװ ,ליומ ןיא סָאריּפַאּפ ַא טימ ,ןרעיוא יד
 עמַאד ַא ןוא ןירענייגיצ ַא ,ןױשרַאפסנַאמ ַא יװ ,ץלָאטש טרעֿכ
 ןוא ןעגױא עגידלושנוא עיולּב טימ ,עטלָאקעד ןיא ,עדנָאלּב ַא
 ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,ןערעווש וצ ,דנַאה רעד ןיא לעּצמיצ ַא

 ,ךאלמ רענעלַאפעגּבָארַא
 -סיורג יד .סנירעליּפש ,סנירעגניז ךעלדיימ עגנוי םֹּתס ןוא

 סנירעֿכזעּב ןענעז סָאװ ,סנעטסגינעוו ,יד| ,ןעיורפ עשיטדָאטש
 -וװ רעייז ןופ ןעדייר וצ ביל טפָא ןעּבָאה ,ןָאלַאט ןעטיורג ןופ
 םייהַא גידנערהעקקירוצ ןוא .ןדע-ןג ַא ןופ יװ ,גנוניואוו-רעמ
 -יירפ ןעטוג םעד ןעגעוו טרָאװ סָאד עדעי טמהענ ,רעטניוו ן'פויא

 | .ןעּבעל ןע
 םענעדלָאג ץטימ עמַאמ יד ךיז טָאה ,ןַאטירַאמ ןהעזרעד



 םיוימטסַא

 פגיָאדסָאד .ץַאטירַאמ ןעשוק םוצ ןָאהטעג ףרָאװ א עלערינש

 זַא ,טסואװעג טָאה יז סָאװ  ,ןופרעד טמַאטשעג טָאה ןעשוק

 יזיוה רהיא ןיא ןעצעזעּב טשינ רהעמ ןיוש ךיז :שוװ טסַאג רעד

 סָאװ ,יד ןוא ןירעליּפש ,ןירעצנעט עזעיצַארג עטֿפײל .יד ,ַאילעפ

 5 ןופ ןעװרענ יד ףױא ןעליּפש טנָאקעג ץלַא ןופ רהעמ טָאה

 רהיא ןעסָאגעּב ,עט'רבח יד טמרַאמוא טָאה ,גיטייצנייא רענעמ ךס

 .עּבלעוסָאד .ץַאל ןיא םולּב עשלַאפ ַא טקעטשעגנָא ןוא םוטרעּפ טימ

 ןענעז ןַאטַאנ ןוא םוחנ ןע'נָאלָאּפַא טימ ןָאהטעג ךיוא יז טָאה

 .ןעטייוו ןופ ןענַאטשעג

 -עג טציא ויּב ןעּבָאה סָאװ ,ןעיורפ עשיטדָאטש-סיורג יד

 -יור ןוא ןעליּפש ,ןעגניז טימ ּבוטש ןיא עלָאר טּפױה יד טליּפש

 בָא גנומיטש רעֿכילהערפ רעייז ןופ גנולצולּפ ךיז ןעּבָאה ,ןרעֿכ

 -ינעב רעּבלעזרעד ךרוד טעמּכ זיא םעלַא ייּב ןוא ןעטלַאהעג

 עמַאס רעד ןופ םינּפ סָאד שירַאנ טֿכַאמ סָאװ ,קילּב רעדנעד

 | .יורפ-טדָאטש רעשיּפָאזָאליפ רעטסגילק

 יהא ענעש ַארַאס !דנעגעג רעכלעװ ןופ ?יז זיא רעוו--

 !ןֹרעױא יד ןיא רעצליז ןוא דלָאג ַארַאס ,רוגיפ ַארַאס ,ןעג

 -ָאֹּפכַא ןעטלָאשעג ליטש רעד ןיא סיּפע ןעּבַאה ייז ןוא

 .טגַארּבעג רעהַא יז טָאה רע סָאװרַאפ ,ןעינָאל -

 יד טלַאק ץַאטירַאמ טגנַאלרעד יז ןעּבָאה רעּבָא דלַאּב

 ןעגידרעהיופ םוצ טּפַאֿכעגקירוצ ךיז טָאה רעדעי ןוא דנעה -

 ףיוא ןעּבעל םעד ןעגעװ ןעננאגעג ויא סעומש רעד .סעומש

 טָאה ןעגיױא עצרַאװש יד טימ יורפ יד ןוא ,גנוניואוו-רעמוז

 יי : טקרעמעּב גידוועינח

 ןעּבײרש םיייוטקַאד .ןוז רעד ןופ טנערּברעפ ,לעקנוט--

 -על םוצ זיּב טוג רימ ךיא להיפ דניצַא ,דנװעג םעד וצ סע

 ...ןעּב
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 ַא ,עגיטֿפכלַא ןעזעװעג דָאּבַא זיא עליו רעזנוא ןיא--

 -נײרַא טָאה-!ןופרעד סרעסעב ךָאנ סע טביג--דָאּב-ןוז עֿפױה

 | ,ךאלמ רעהָאלּב רעגידלושנוא רעד טגָאזעג

 לָאמַא--,עטירד ַא טדנעװעגּבָא טָאה--,ןעטײקשירַאנ  רַאנ--



 ,תורוד .יירד

 ,לָאט ןעטסגירעדינ ןופ רעטדניזעג ןוא טנערּבעגּבָא ןעמ טרעוו

 | .גרַאּב ןעטסֿכעה ןופ יו

 ןיּב--,עטרעפ ַא ןעפלָאהעגרעטנוא טָאה--,ןײלַא ךיא טָא--

 ,לָאט ןעפיט ַא ןיא רעמוז ןעצנַאג ַא ןעגעלעגּבָא

 'ו -  ױעסקָאהַארַאּפ--

 ערעייז ןעֿכָארּפשעּב ןעּבָאה ןעיורפ עשיטדָאטש-סיורג יד

 סע ןעװ ןוא ,טקעיּבָא ןעטייוו א טֿפערּפשעּב ןעמ יו ,רעּבייל

 ּבילוצ ןעמ טָאה ,ץַאטירַאמ ןעגעוו ןעדייר וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 יז עֿכלעװ ןיא ,ןעגנוגנידעּב יד טימ ןייז טנָאקעּב טשינ סָאד

 -עגסױא ןעּבָאה עלַא ןוא ןעטימעגסיוא ייז ,טּבעלעג טָאה

 | : ןעירש
 טנידעג טָאה סהיא טוג יװ ?לעװיײט םוצ ? ןָאלָאּפַא ןוא--

 ןערָאװעג זיא רע קיד ןוא ןעש יװ ,ןעּבעל סָאד

 טָאה--ןעיורפ עּביל עניימ ,טוג ןוא ןעש זיא ץלַא ןעוו--

 -ָאל ָאט--,טרַאװנעגעג סַאטירַאמ ןיא טדערעג ךילרעייפ ןָאלָאּפַא

 ליפיוו ןהעז ,ךיז ןעגעוװּבָא---לעטימ ןעטלַא םוצ ןעמהענ ךיז רימ

 ןהעג וצ ךיז טהעטשעּב סע רעװ .ּבײל ןיא ָאד זיא סע טפַארק

 .ךיוה-רעד ןיא דנעה יד ןעּבױה לָאז ,ןעגעוורעּביא

 זיא סָאװ ,ַאטירַאמ רעסיוא ,ןעיורפ עשיטדָאטש-סיורג יד

 ןעּבָאה ,ןערהָאפעג טשינ גנוניואוו-רעמוז ןייק ףיוא לָאמנייק

 וצ ןעּפָאלצ ךיז יײז ןענעז ךָאנרעד .דנעה יד ןעביוהעגפיוא

 -יּבַאק ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,גָאװ םעגרעּפוק רעסיורג רעד

 ךיז טָאה ךָאנרעד .טָארעּב סטָאג ףיוא ץלַא גידנעזָאלרעּביא ,טענ

 ,שזור עילימַאפ עצנַאג יד ןיהַא ןַאהטעג טיש ַא

 ןיהַא יז זיא ,דמערפ ךָאנ ןענופעג ךיז טָאה ַאטירַאמ לייוו

 ןָאלָאּפַא יװ גידנעקוק .,ןעציז ןעּבילּבעג זיא יז ןעפַאלעג טשינ

 ןעגעװ ייז יװ ,ןעיורפ עכילהערפ יד טימ טלעגנירעגמורא זיא

 ,טגנערּבעג טנַאילירּב ַא טָאה יורפ יד, :ןעשטּפעש ייז יװ ,ךיז

 ןיא קנַאדעג רעדמערפ א ןוא ?,טנַאילירּב ןעטלַא םענשטיטנַאינַא

 רעהַא יז ןיא סָאװ יצ ?ָאד יז טהוט סָאװ; :ןעגיולפעגֿכרוד

 "ןעּבעגעגרעּביא טנַאילירּב רהיא יז טָאה ןעמעוו ? ןעמוקעג

 845 ןופ רדס םעד ןיא גיטליגֿכײלג ןעקוק ןוא ןעציז וצ טשינ



 ,םיובטסַאמ
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 -ג םהענעגנָאװא רעווש ַא ןעפורעגסױרַא ןעּבָאה סָאװ ,רעגעוו יד
 ץֿבײר יד ןעטַֿארטעּב ןעּבױהעגפױא ַאטירַאמ ךיז טָאה ,להיפ
 ףיוא ןערהָאּפ סרעגעי יו ,דליּב-רעטניװ ַא זיא טָא ,רעדליּב-דנַאװ
 טָא ןוא לעגיופ ןעסיש יקַאט סרעגעי יװ ,דליב ַא זיא טָא ;רגַאי
 ןופ טפױלטנַא סָאװ ,יורפ ַא ןופ דליּב ַא ףיא ןָא ךיז יז טסיוטש
 טאה דליּב םעד וצ .ןײרַא רעסַאװ ןיא טלַאפ ןוא ןרעיומ עֿכיוה
 יד ,ןרעיומ עכיוה יד טֿכַארטעּב ,טקוקעגוצ קרַאטש ַאטירַאמ ךיז
 | | ,רעסַאװ סָאד ןוא יורפ

 סָאװ ,ןעסעגרעפ ךיז טָאה יז סָאװ ,טייצ רענעגייא רעד ןיא
 ,טסעג יד ןופ רענייא ךיז טָאה ,ןע'נָאלָאּפַא טימ רָאט-טמוק טרָאד
 ןייק ךיא עילימַאפ-ןעזיור רעד ןופ החמש רעד ןיא טָאה סָאװ
 .ליּב יד ןופ דנעװ יד ייּב טהערדעגמורַא ,ןעמונעג טשינ לײטנָא
 -עגגָא ךיז וויטקניטסניא ןוא ןעמוקעגוצ טעדכָאנ ,לעֿכילעמַאּפ ,רעד
 ַא ןעועג זיא סָאד .ןַאטירַאמ ןופ ןעגיוצנעלע טעד טימ ןעגָאלש
 -עג טימ ,רעלעקנוט ַא ,גיצנַאװצנואפניפ רהָאי א ןופ ןַאמרעגנוי
 טגָאמרעפ טָאה סָאװ ,ןעגױא עגיהורנוא ןוא רָאה עטלעזיירק
 -ץג רעטעּב ,ןעפיל יד ףיוא עלעֿכײמש-ןעיורפ גידווע'נח ַא סיּפע
 רענעטלַאהעּברעפ ַא טימ טשימעג ,ןעֿכַאל-ןעיורפ טרַאצ ַא ,,טגָאז
 -צגנָא טָאה ןעטייווצ םעד רענייא ןעוװ ןוא ,עינָשריא רעֿכילשנעמ
 : טגערפעג ַאטירַאמ ךיז טָאה ,טקוק

 !ךיײרפ רעד ןיא ליײטנַא ןייק טשינ טמהענ רהיא--
 ,וצרעד טלַאק ןיּב ךיא--,טרעפטנעעג רענעי טָאה--.,ןיינ--

 ןעמוקעג ןענעז סע { ןָאהטכָאנ ץלַא ןעד ןעמ ףראד ןעד יצ
 ןופ גָאװ יד יונעג ןעסיו ןעליװ ןוא טפול רעד ןופ ןעשנעמ
 ןעגינעגרעפ סָאד ייז טוָאל ,רעּפרעק רעייז

 -עג יז ּבָאװ ךיא .ָאְד טשינ ךיוא ךימ ןיפעג ךיא ןוא--
 ןיא--,ןעּבעגעגוצ לעֿכײמש ַא טימ ַאטירַאמ טָאה--,ןײלַא טקיש
 .ָאד טשיג ךימ ןיפעג

 ,גיטֿכװ טשינ--
 רעד ףױא טֿפַארטרעּפ גנולצולּפ ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעד = |

 :טגערפעג טסנרע טָאה ַאטירַאמ ןוא ,דנַאװ
 .דנאל םעד טכַארטעּב ןוא טייצ ַא ןיוש ךיא העטש טָא--



 . ,תורוד יידד

 | העז ךיא סָאװ ,טשינ סייוו ןוא העז ךיא .טּפַאש
 !דליּב ןופ גנוטיידעּב יד טשינ ,סע טסייה ,טסייוו רהיא--

  .ןעגיוא יד רַאפ רימ ךיז יז טהערד סיּפע .ןיינ-- ||
 ַא ןופ זיא סָאװ ,דניק ַא ,ךילטנעגייא ,יוירפ ַא זיא סָאד--

 טרָאד ןופ ןוא רעגיהורנוא'נַא ןיא ןעפָאלטנַא טלעוו רעגיהור
 ,םוהּת ןעפיט ַא ןיא

 ? טסייה יוו--
 טכוזעג ,קילג ךָאנ ןעפָאלעג זיא סָאװ ,לעדיימ גנוי ַא--

 ןופ ןרעיױמ עטרַאה ןיא ךיז ןעגָאלשעגנָא ,תור יד ,קילג סָאד
 ,םוהּת ןיא ...ןעקנוזרעפ ןוא ןעּבעל ןעטיירּפ

 ?רהיא טניימ ױזַא--
 רעּבָא טָאה ןעּבעל סָאד ,שרעדנַא ןעטֿכַארט ןָאק ךיא--|

 ןענופעגסיוא .טרעוװ ןעסיורג ַא טָאה דליּב סָאד .טרהיפעג וצרעי
 רעד ףױא טציא ךיז טגעװ סָאװ ,רעד ,וַאלצַאװ 'ה סע טָאה
 ,גָאװ ענרעּפוק

 ! גיד'ארומ יוו--
 -ַאמ טָאה ,טדערעג ױזַא טָאה רענעי סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 -יוא עגיהורנוא יד ,םינּפ עלעקנוט ענדָאמ סָאד טכַארטעּב אטיר
 ןעּבָאה ןעּפיל יד סָאװ ,עלעֿפײמש ענעטלַאהעּברעפ סָאד ןוא ןעג
 ענעי ןענַאטשעגפױא זיא רהיא ןיא ןוא טצעװעגסיױא ליומ םייּב
 ןעֿכילקערש .םעד טימ טימעג רעזנוא טפָא טלַאפעּב סָאװ ,ארומ
 וצ הענֿכה ןוא עּביל יד גיטייצנייא ןוא גָאזרָאפ ןעלופסינמייהעג
 ,רעסייוו ןעגיטֿכעמ םענעי

 ,טּפַאלקעג קרַאטש ץרַאה רהיא טָאה קילגמוא םעד טָא ןופ
 סָאװ ,ןעגָאז סיּפע יז טָאה טלָאװעג ןוא טשיורעג ןרעיוא יד
 ,ןָאהט יז טָאה טלָאװעג ןוא ןעגָאז טנָאקעג טשינ טָאה יז
 רהיא רע טקערש סָאװ !רע זיא רעװ .ןָאהט טשינ ןָאק יז סָאװ
 ! טנהָאנ יװַא סָאװרַאפ ןוא ? ױזַא

 ,עֿכילהערפ ,ענעגיואועגּבָא יד ןעמוקעגנָא ןענעז לייוורעד
 טָאה ןעגױא עצרַאװש עסיורג יד טימ יורפ יד :עגידעּבעל
 טָאה יורפ עדנָאלּב יד ,סָאריּפַאּפ ןעגנַאל םעד ןעגיוצרעפ טיירּב
 845 ןיא יװַא טַאלג טרענודעג טָאה םוחנ ,לעּבמיצ םעד טּפַאכעג



 ,םיוּבטסַאמ

 -עגסיוא טָאה ןָאלָאּפַא ןוא ,םיטש רעד טימ ןיירַא טלעוו רעד

 : ןעירש
 טשינ לײטנַא ןייֵכ וטסָאה סָאװרַאֿפ ,ַאטירַאמ עשירַאנ--

 ן'פיוא ןערָאװעג טוג יױַא ןיּב ךיא .החמש רעזנוא ןיא ןעמונעג

 טימ ןעגיואוועגרעּביא ןעיורפ עלַא ,עלַא ּבָאה ךיא סָאד ;ּבייל

 | ,גָאװ רעד
 טקוקעג טָאה יז .טרעהעג טשינ דייר ענייז טָאה ַאטירַאמ

 .דליּב ן'פיוא ןוא שנעמ ן'פיוא ,שנעמ ן'פיוא ,דליּב ן'פיוא
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 - ,:עירעיראק ףיוא יי טו

 ןעמהענ סָאװ ,תונוּבשח ןוא רעֿכיּב טימ לופ שיט ַא .יײּב

 ןעסעועג זיא ,רעדעוולעּב ןופ ןָאלָאּפַא ןופ ןעטפעשעג יד םוראק

 ןעּבירשרעּפ סיּפע ןוא רעכיּב יד ןיא טרעטעלּבעג ןוא ַאטירַאװו

 טשינ ןוּבשח רעד זיא רהיא ןעוװ ,טלָאמעד ןוא .טקעמעגסיוא ןוא

 תונוּבשח יד ףיוא דנעה יד ןעפרָאװרעּפ יז טָאה ,ןעזעוועג רָאלק

 ,ּפָאק ן'טימ טהערדעג ןוא ןעֿכָארטשעגרעטנוא ןוא ןעֿכָארטשעג ןוא

 .גידנעטשרעפ טשינ סיּפע ךָאד זיא רהיא זַא ,ןמיס ַא-

 יז טָאה ,ןערָאװעג-סאמנ תונוּבשח יד רהיא ןענעז טָא רָאנ

 ןָאהטעג ץינעג ןעֿכױה ַא ,להוטש-גיו רעד ןיא טגעלגקעװַא ךיז

 | /  :טבַארטעגןוש

 סעיטָאמ 'ר !ןעועװעג טציא זיּב ךיא ןיב רעװ -- :

 ןוא רעזַײה-ןעפנָארּב ,סעדַאלקס ,רעזייה טגָאמרעפ ,רעטֿכָאש

 ײּב ירפ ַא ?ןעזעװעג ךָאנועד ךיא ןיּב רעװ ,געט עֿכילהערא-

 ןוא לעטַאדעסדערּפ שולַאצ טקעטיֿכרַא ןוא קינטנעצַארּפ םעד

 ןעטפעשעג ענייז טערטרעפ ,זיוה ןיא ווַאלצַאװ 'ה ייּב ? דניצַא

 84 ,עטוג סָאד ןוא רעדיילק ,ןעקנירט ,ןעסע רַאפרעד םוקעּב ןוא
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 ,סיוּבטסַאמ : 6

 39רעירַאק .ערעירַאק ףױא טדָאטש ןיא ,סע טסייה ,ןיּב ךיא
 .-ָאלש ,ןעסע ןָאק ןעמ ,טײּברַא עטֿכײ ַא ןעגעווטסעדנופ זיא סָאד
 ףיא ץיז ,רעגייטש ַא ,טָא ןוא .טייצ עיירפ ןעּבָאה ןוא ןעפ
 לָאז ץימע ,ךַא .ָאטשינ ויא ןֿכש ןיימ .טייּברַא ןופ יירפ טציא
 -יקרפ ,ןעהייל רעדָא ןעגרָאּב ,ןעפיוקרעפ רעדָא ןעפיוק ןעמוקניײרַא
 ! גילייווגנַאל ,לעווייט םוצ .ןרעפטנע רעדָא ןעג

 "8 סע ןוא טנעפעעג ךיז טָאה ריט-ןָאלַאס עסיורג יד
 ַצייַּפ קנַאלש ַא ,זױה סנָאלָאּפַא ןופ ןיליירפ סָאד ןעמוקעגניירַא

 -ָאגעּב רעסַאװ טימ טָאה יז ,טישעגנָא רעדוּפ טימ שינעפעשעּב
 -ָעג ,ךעלעטעלּב יד טעװַארּפָאּפ ,ןעמולּב ןוא ןענָאזַאװ יד ןעס |

 / א ןעטלָאשעג ,ךעלעמולּב יד וצ סיּפע ענזירּפַאק טעשטּפעש

 שימש רעד ןיא ןעגיּפשעגסױא ןוא ןעמָאנ סנָאלָאּפַא ליטש רעד
 ,ץַאטירַאמ ןעגעג

 ,טירַאמ טָאה--! ךיז ןעגערפ ןעזעוועג טשינ ץימע זיא--
 ,דימ טגערפעג

 טּפַאז םעד גידנעקעמש ,טרעפטנעעג זייּב ענעי טָאה--.,ןיינ--
 38 טקנוּפ ,ץַאמירַאמ וצ גנוטֿכַארעפ רעד טימ ןעמולּב יד ןופ
 -צג טשינ ןעגױא יד רַאפ םולּב ןייק לָאמנייק טלָאװ ענעי
 - ,ןהעז

 .טֿכַאמרעפ !רימ וצ ףירב רשפא ןַאהרַאפ זיא ,ַאש--
 1 ףירב ענעפָא רעדָא

 ! ןייג--

 ףויז טימ| לעטַאדעסדערּפ שולַאצ לעווייט םוצ ָאט ? ןיינ--
 םעד רעזיה עטרעטשוצ עלַא טימ ,סנעגעמרעפ ענייז טימ ,ןהוז
 ,ַאטירַאמ טֿפַארטעג טָאה--! םורַא ץלַא ,ץלַא טימ ,סנעטַאט

 "ד ןוא ףירּב יד טגָאיעגקעװַא קנַאדעג ןופ טָאה יז לייוו
 לענש ץילּב רהיא ןענעז ,םייה רעטלַא רעד ןעגעוו ןעגנורענירע-

 טימ ָאד טָאה יז סָאװ ,ןעיורפ ייווצ יד קנַאדעג ן'פיוא ןעמוקעג
 א שנייא :שזור עילימַאפ רעד ייּב ןהעזעג קירוצ געט עֿכילטע

 -יטפור ןירענייגיצ .ןרעיוא יד ןיא ןעגנור ענעדלַאג טימ עלעקנוט
 עניזָאדיד ,ךאלמ ַא יװ ,עטוגַא ,עדנָאלּב ַא--עטייווצ יד .יז ןעמ

 ..ןעגיפעג ךיז ןענָאק ןוא רענעמ ייּב קילג ןעּבָאה ןעיורפ עדייב 8
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 ,תורוד ייריצ

 .יורפ עטרעטיּברעפ ַא ןוא עגירעיורט ,עגידֿכילעמַאּפ ַא !יז ןוא

  ןעגָארטרעפ טשינ יז טָאה ,םייהרעדניא ןעזעװעג יז זיא

 -עג טשינ רהיא זיא סע ןוא קילג סַאטירַאמ ןופ טנַאילירּב םעד
 -עסדערּפ שולַאצ ייב ןעזעוועג יז ןיא ;ל'בר עגנוי סָאד ןעלעפ
 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעיורפ יד ןעגָארטרעּפ טשינ יז טָאה ,לעטַאד
 ,סעקינזיצקַא עכילרעזיק יד ןוא שיט ןייז םורַא טהערדעג
 ,סָאד ןעדלוד טנָאקעג טשינ יז טָאה ,ןעינָאלָאּפַא ייּב ,דניצַא
 -עג ןענעז ,עדנַאלּב יד ןוא עלעקנוט יד ,ןעיורפ ייווצ יד סָאװ
 -עג ןוא רעפרעק} יד ןעגיואוועג ,גָאװ רעד ייּב טרָאד ןענַאטש

 .טפול רעטוג רעד ןעגעוו טדער

 -סיוא זייב ַאטירַאמ טָאה--! יורפ ענעטלָאשרעפ ,עטֿפעלש--

 | ,ןיילַא ךיז וצ ןעירשעג
 ףיא דליב ץנעי ןויער ץפיוא ןעמוקעג רהיא זיא סע

 ןיא סע ןעכלעוו רעטנוא ",עילימַאפ-ןעזיור, רעד ןופ דנַאװ רעד
 זיא דליּב סָאד רָאנ ?.יורפ ענעלַאפעג יד, ןעּבירשעגנָא ןעזעוװעג
 -יל ערהיא ףױא רעטיצ רעד יװ ,ןעדנואוושרעפ לענש ץילְּב
 | | | ,עּכ

 -רעּבליזַא טרעהרעד ךיז טָאה טונימ רענעגייא רעד ןיא

 ןעגעז סע ןוא ריט רענדַארַאּפ רעד ייּב קָאלג ןופ גנולק רענ

 -נָאלּב רעד ןוא ןירענייגיצ יד ,ןעיורפ ייווצ יד רעהירפ ןײרַא

 =ירפ טָאה ַאטירַאמ ןעֿכלעװ ,ןַאמרעגנוי א ךָאנרעד ,ךאלמ רעד
 .ןָאלָאּפַא םהיא ךָאנ ?,עילימַאפ-ןעזיורג רעד ייפ ןהעזעג רעה

 -עיורטש יד ןעמונעגּגָארַא לענש ןעבָאה ןעיורפ ייווצ יד
 -ערּפ ענוירּפַאק ַא סיּפע טימ ןוא טיגש-עיסעצעס ןופ טיה ענ

 זעװרענ טָאה ןָאלָאּפַא ,לעגיּפש ןיא ןעטסָאמענּכָא ךיז עיזנעט -

 =גײרַא רעװש ךיז ,טוה םענעיורטש םעד ןָאהטעג רעדיילש ַא
 : שיטַאּפַא טגערפעג ןוא להוטש-גיו רעפיט רעד ןיא טצעזעג

 ! ןעזעוועג ץימע ָאד זיא--

 ןעוועג טנייה ןענעז סע זַא .טנהָאמרעד ךיז טָאה ַאטירַאמ |

 -עג טייצ עגנַאל ַא רהיא טימ ןעּבָאה סָאװ ,רעֿכוזעּב עֿכילטע
 טָאה טגָאזעג רָאנ ",ןעזעוועג; ןעגָאז טלָאװעג טָאה יז .טדער
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 ,םיוּבטפאמ 2

 ,רענייק טולָאסּבַא ,רענייק ,ןעזעועג טשינ רענייק .,ןינ--
 -יורפ יד טסירגעּב ,טרָא ןופ ןענַאטשעגפיײא יז זיא ךָאנרעד

 ןע'נָאלָאּפַא ןופ טייז רעד ןיא טצעזעגקעװַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןע
 טעקַאק רעלּפשטש רעֿכױה ַא--ןַאמנעגני םעד טֿכַארטעּב ןוא

 -ייא ,ךעלסנָאװ עלָאמש ןוא הושדנַאה עסייוו ,רעדניליצ ַא טימ

 -דָאטש -סיורג רעד ךָאנ גידנעטש ךיז ןעּפעלש סָאװ ,יד ןופ רענ

 | .יורפ- -ןענָאלַאס רעשיט
 ,םיִנּפ ןייז ןיא טקוקעגנייא ךיז ףיט טָאה ,ַאטירַאמ ,יז לייוו

 .,ןהעזעג וא ןיוש יז טָאה ןעֿכלעזַא זַא ,טכודעגסיא ךיז טָאה
 טסיירד ,ןוא טנַאקעּב גנַאל ןופ ןיוש ,סע טסייה ,רהיא זיא רע
 : טקרעמעּב יז טָאה ,ןַאמנעגנוי םוצ גידנעהעגוצ

 -ױר רעד ןופ ךיז טֿכוד רָאנ ,טנָאקעּב רימ טנעז רהיא--
 ַא סניימ ןיא רימ רהיא טנהָאמרעד ,סנעגירעּביא .עילימַאפ-ןעז

 ,טײקֿפילנהע'נַא טֿכַארטעגוצ יז טָאה--,לרעדורּב ןיילק
 ּבָאה ךיא סָאװ ,עטנַאקעּב עטוגַא ןיא--רימ רהיא ןוא--

 טֿפַארטעגוצ טעקָאק רעד ךיוא טָאה--,ףיש ץ'פיוא לָאמַא טנעגעגעּב
 -רע ןהעזעג ןיוש ךייא ךיא ּבָאה ,טנייש רימ יװ ןוא--,עזַארּפ ַא
 ?רהָאװ טשינ .לַאּבַא ףיוא ץעג

 ,ךילגעמ--
 ןַאמנעגנוי .ןופ טייוו טשינ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ַאטירַאמ

 יב טרָאד ןעיורפ יד סָאװ ,טייקשימייה רענעגייא רעד טימ ןוא
 רעגניפ יד טימ ןוא ךיז טהערפעג ,טדערעג ןעּבָאה ןעינָאלָאּפַא
 -עג ךיז ךיוא ָאד יז טָאה ,ןײרַא ןעגיוא ענייז ןיא ןעֿכָאטשעג
 ןַאמנעגנוי םוצ טדנעוו

 ןעטיּברעפ ,שיט םוצ טצעזעגוצ עלַא ךיז ןעּבָאה ךָאנרעד
 -וכַא טימ יורפ עלעקנוט ַא ,ןירענייגיצ יד .ןייוו טימ טיווקסיפ
 -יד טימ ןוא ןרעיוא יד ןיא ןעגניר עסיורג טימ ,עטלָאקעד ןעל
 ַא טרעֿכױררעפ טָאה ,ךעלֿפיש יד ייּב ריקַאל ןופ ןעציּפש ענ

 ,ןײרַא ןעגױא יד ןיא קילג סנָאלָאּפַא ןעוָאלבעג ןוא טערַאגיצ

 ןוא ּבָארַא ןעגױא יד טימ ןעסעזעג זיא ךאלמ רעדנָאלּב רעד
 -גוא ,דימ ןעסעזעג זיא ןָאלָאּפַא ,שיט ןיא רעגניפ ַא טימ טקוּפעג

 טקוקעג טשינ ןוא ןעגױּבנעלע'נַא טימ ּפָאק םעד טרַאּפשעגרעט 0



 ,עהדוד יירד

 . ןעּבענרעד טציז ַאטירַאמ סָאװ ,םעד ףיוא
 -עג ןענעז רימ טניז ןופ ,טֿכענ יד ןענעז ןעסיורד ןיא--

 ןעפעלש טימ ,טיײקטסוּפ טימ קעװַא ,גנוניואוו-רעמוז ןופ ןעמוק
 םעד ןיא טכַאנ ןוא גָאט ןעציז טימ ,ןעעפַאק יד רעּביא ךיו

 טהעג טנייה סָאװ ,רָאג רהיא טסייוו ?,לעגיופ-ןעיולּב, ןופ זיוה
 ןָאלָאּפַא טָאה--,ץנַאט רעשילַאטנעירָא רעדליוו רעד ? רעטַאעט ןיא

 ,טגָאזעג
 עגרעטנוא טָאה--? ץנַאט רעשילַאטנעירָא רעדליו רעד--

 ועצנַאג רעד זַא ,טֿכַאורטעג טָאה סָאװ ,ןירענייגיצ יד טּפַאכ

 -העפ ןעמויטסָאק סָאװ רָאנ ,טוג רהעז--,ךהיא ןיא טגיל טנעירָא

 י .ןעמויטסָאק עשיּבַארַא ,סיוא ןעל
 -עּב ןָאלַאּפַא רענעש רעזנוא ןיוש טעװ ןעמויטסָאק טימ--

 רע ,ָא-,ןךאלמ רעױלּב רעד טדערעג גידלושנוא טָאה-- ,ןעגרָאז
 -עג םוצ ןעסַאפוצ ונוא ךָאד טעוו ןוא טוג ױזַא זנוא ךָאד ןָאק

 | ,קַאמשעג רעזנוא ךָאד ןָאק רע .קַאמש

 טָאה--,סעֿכילנהע סיּפע יקַאט ךיא ּבָאה ,ױזַא בוא ןוא--
 -עג ךיז רע טָאה--,ענעש ַאטירַאמ ,העג--,טנהָאמרעד ךיז ןָאלָאּפַא
 ---,גידנעֿכָאװ ןעמוקענסיוא םהיא זיא סָאװ ,ץַאטירַאמ וצ טעדנעוװ/

 ,קנַאש ןיא טרָאד םידגּב עלעקנוט יד ןעגנַאלרעד סייה
 -רעד ןילַא ןוא ,טרעפטנעעג ַאטירַאמ טָאה--,העג ךיא--

 | ,םידגּב יד טגנַאל !
 ףילקילג ןוא גנולצולּפ ןָאלַאּפַא טָאה--,ןירעגייגיצ רעד--

 םויטסָאק א ,םידגב יד ןופ סנייא ןעטסַאּפ טעװ--,ןעירשעגסיוא |

 ריד וחס ןוא םחיא סהענ .קיאאזאמ ןוא קיטָאג ,רעטלַא-לעטימ ןופ
 ןילק א .שרעדנַא סיפע ךיא אה רעדנַאלּפ רעד רַאפ ןוא ןָא
 ןופ דניקַא ןעמולב עלעג ןוא ןערעטש ענעדלַאג טימ סטױרַא

 ? גימיטשנייא ,םעראה ןעשינַאטלופ -

 לוק ןייא ןיא עדייּב ןעּבַאה--! גימיטשנייא .,גימיטשנייא-- |
 ,םידגּב יד ןעטסעמנָא טריבורפ ךיז ןוא ןעירשעגסיוא

 טטיראמ רַאּפ ןעמורעגנָא ךיז טָאה--? יורפ רעד רַאּפ ןוא-- |

 -עטנָאװ עגיילק יד טימ ןטמרעגנוי רעטריאוטַאטקיפ רעד ןעגעוו

 51 | - על
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 שימייה ןוא ףָאלש ןופ טּפַאֿכעגפױא יו ,ךיז טָאה ןָאלָאּפַא

 | | :ןינע םעד טֿכַאמעג

 ערעדנַא ןייק ןעמ ףרַאד ,ענעש ַאטירַאמ ,,רהיא רַאפ-- |

 -סָאק ןעלעה א ןעּבעג ןעמ טעװ רהיא ,!עֿכוז טשינ ןעמויטסָאק

 -געש רעד זיא רעטסלעה רעמַאס רעד .ןעשידָאמטנייה א םויט

 ? גימיטשנייא ,רעטס
 טשינ ךיז ןוא ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג ַאטירַאמ טָאה--,טוג--

 | | ,טֿכַאמעג ןעסיוו

 ןעמויטסָאק עשיּבַארַא עלעקנוט יד ןופ ןעיורפ יד לייוו

 טָאה ,ןעגנוריצ עגיטיונ עלַא ןענופעגסיוא ןע'נָאלָאּפַא ייּב ןעּבָאה

 :ןעּבעגעגוצ ןירענייגיצ יד
 -לעזַא וטסָאה .טנַאילירּב ַא--ךָאנ טלהעפ סע סָאװ טָא ןוא--

 ? ןָאלָאּפַא ,ןעכ
 -עגסיוא ךילרעייפ ןָאלָאּפַא טָאה--! ּבָאה ךיא ,ּבָאה ךיא--

 -ירּב םעד עסַאק רענרעזייא רעד ןופ ןעמונעגסױרַא ןוא ןעירש

 | ?ךייא סע טלעפעג--.קילג סַאטירַאמ ןופ טנַאיל

 עלעקנוט יד ןיא ןעיורפ עדייב ןעּבָאה--! שילרעטסיוא--

 סָאװ ,דָאש ַא--ןײרַא דנעה יד ןיא טּפַאֿפעג םהיא ןעמויטסָאק

 .רענייא רָאנ זיא רע
 ןיטגידיילעּב ןעסירעג םהיא רעּביא ךיז ןעּבָאה יז ןוא = |

 -ייגיצ רעד ןופ דנעה יד ןיא ןעלַאפעגנײרַא רע זיא ףוסל

 ןעו .ןָאנרעד .שילַאטנעירָא רהעמ ןעוועג זיא עֿכלעװ ,ןירענ

 -ַאֹפַא סיּפע ןענופעגסיוא ךיוא ןיוש טָאה ךאלמ רעדנָאלצ רעד

 :ןַאטירַאמ טקרעמעּב ךייוו ןָאלָאּפַא טָאה ,טסורּב רחיא וצ סעגיס

 ַא ,םענרעדָאמ ַא ,טנַאילירּבַא ןעּבעג ךיא לעװ ריד רַאפ--

 ,לרעטסעװש ,ּפָאק םעד ףיוא-ּביה .לעדיײלק ןייד וצ ןעגיסַאּפ

 רימ .גיטומ ןוא ךילהערפ ייז ,רימ רַאפ טשינ ךיז םעש ןוא

 .ןערָאטקַא יד וצ טרָאד ,רעטַאעט ןיא טנייה ןעהעג

 צ



 ,רעטַאעט ןעשיטדָאטשסיױרג ןיא

 -ֿפיולעּב לעה ןעזעוועג זיא רעטַאעט ןעסיורג ןופ לַאז רעד

 גנַאהרָאפ רעטריטנעמַאנרָא-ךייר רעלעקנוט רענייפ רעד .ןעשי

 -גיה ;.טזָאלעגּבָארַא ךָאנ זיא ,ןעפמינ ,רעטעג ,סיֿכָאלמ ענייז טיט:

 -ורטסניא .ץֿכילטע ,גיטֿביל ןיוש זיא ענעצסנַאװַא רעד ייּב ןעט

 רעד רַאפ גנומיטש ןעפַאש וצ טימרעד ידּכ ,ןעריזַארפ ןעטנעמ-

 ,גנולטשרָאפ רעדנעהעטשרָאפעצ-
 -סױרג יד ךיז ןעּבָאה עזױּפ רעניילק רעגיזָאדרעד ןיא = |

 טייצ טַאהעג ,ןעמַאד ,סנעטסרהעמ ,ןעמַאד ןוא ןרעה עשיטדָאטש-

 יד ךרוד טּתס יצ ,ןעטענרָאל ךרוד ןעקוקוצכרוד לעסיּב ַא ךיזי

 םענעש ַא ױרפ ענעי רעדָא יד טָאה יצ ,זיא סָאװ ,רעװ ,ןעגיוא

 גנוריצ ַא רַאפ סָאװ { טריטלָאקעד ענעי זיא טייו יו ,ןַאמ-+ |

 -על טוגַא יז טָאה !טּברַאפעג רעדָא טכע יז זיא ?יז טגָארט-

 !ןַאמ םענעי ייּב רעדָא םעד ייּב ןעּב-

 ,ןעיורפ ןופ לעמיװעג עצנַאג סָאד ױזַא גידנעטֿכַארטעּב ןוא

 יד סָאװ ,עגיצנייא יד זיא יז רָאנ זַא ,ךיז רַאפ רעדעי ךיז טֿפוד

 425 ערהיא טימ רָאנ ןעטֿבױלעב זיא טלעװ-רעטַאעט עטצוּפעג עצנַאג;



 ,םיוּבמ סאמ ,ז

 .גירעּביא עצנַאג סָאד ,גנוריצ ןוא ּבייל ןופ ןעּברַאפ ענעש

 | | ,טשינרָאג זיא

 -קילג ייווצ עֿכלעזַא ןעניפעג טלָאװעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 רעטשרע רעד ןיא ןעניפעג טנָאקעג ייז ןעמ טָאה ,ןעיורפ עֿכיל

 !עױרפ ע3ביל ייװצ ענעי ןעזעװעג ןענעז סָאד ,ןעהייר-עשזָאל

 "רעד ןיא .סטֿכער ןופ ןָאלָאּפַא ןעסעזעג זיא סע עֿכלעװ ןעשיווצ

 רעד ןופ רע'מינּפ עֿכילהערפ יד טנײשעגסױרַא ןעּבָאה עהייר

 ףףױא רענעמ ןוא ןעיורפ ערעייז ,טימ "שזור, עילימַאפ רעצנַאג

 ,רעטיילגעּב רענעי ןוא ַאטירַאמ---טקורעגּבָא טייוו } סקניל

 -רָאפ רעד וצ טייצ גונעג ןעזעװעג ךָאנ זיא סע לייוו

 +ןעיורפ ענייז ןעשיװצ ָאד גנַאל ןעציז סָאד לייוו ןוא גנולעטש

 -ַאּפשעגנײרַא טייקלעדייא ּבילוצ ,ױזַא טַאלג ןָאלָאּפַא ךיז טָאה

 3 טוג ךיז יז טלהיפ, :טגערפעג ןוא להוטש סַאטירַאמ ןיא טרי

 הָא סרעפטנעעג טָאה רענעי ןעװ ןוא *?טפול יד רהיא טניד

 -יימש םענעדירפוצ ַא טימ ןָאלָאּפַא טָאה *,טוג ץנַאג, : רעפיוא

 "5 טּפעלשעגֿכָאנ ךיז טָאה סָאװ ,רהיא ןעּבענ רעה םוצ לעֿכ

 | :טקרעמעב ,תרשמ ַא יװ ,ןעיורפ ענייז

 ךיא ןעמונרעפ טרָאד ןיּב ךיא ןעד ,יורפ יד ּבָא טיה--

 | ,טפַאשלעזעג רעד

 "עג ,סעסנָאװ יד טהערדעג ,עשזָאל ןופ סױרַא ןײלַא ןוא

 יא ןעיױרפ עטנַאקעּב עליפ יד טסירגעּב ןוא רָאה יד טצרַאש

 עדייב ןעּבָאה טונימ רעגיזָאדרעד ןיא .טַאמָאלּפיד ַא יװ ,רענעמ

 ךיא ןַאטירַאמ ןעגעג ןעטעגרָאל יד טלעטשעגנָא ןעיורפ סנָאלָאּפַא

 -טסירעירַאק א :קנַאדעג רענדָאמ ַא טחערדעג ךיז טָאה עדייּב ןיא

 רַאפ טלַאה ןעמ סָאװ ,עדמערפ ַא יורפ א לָאד יז טָאה סָאװ ,עק

 ,היא יז ןעש יװ .ךָאד ןוא דלעגנעשַאט ןוא ןעקנירט ,ןעסע

 ?ןעגיױא יד ןופ לעֿכײמש רעיולּב ַארַא'ס ,זלַאה רעֿכײלג ַארַא'ס

 .ןעקַאּב ַארַא'ס
 "רעפ רהעמֿבָאנ קנַאדעג רעגיזָאדרעד ךיז טָאה טלַאמעד

 לװַא טַאלג טריזַארפ ןעּבָאה ןעטנעמורטסניא יד ןעוו ,טקרַאטש

 ךןיא טכיזעג סַאלּב סַאטירַאמ טֿכַאמעג ךילקילג סיז ענדַאמ ןוא
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 ,תו"וד יירד

 -יז טֿכַארטעּב ץלָאטש ןוא ךילקילג ןעבָאה ןעיורפ יד

 טקעמשעג טָאה סע עכלעװ ןופ ,רעּבײל ןוא ןעמויטסָאק ערע

 ןיא סָאװ ,סַאטירַאמ רהעמֿכָאנ רָאנ ,ּפייל-גנוי ןוא םופרעּפ טימ

 / .טײהנעדײשעּב ענעטלַאהעּברעפ ַא טימ טרָאד ןעסעזעג

 טגָאזעג ץלָאטש ןירענייגיצ יד טָאה---,ןָאלָאּפַא ,לעווייט םוצ--

 ןײרַא קירוצ זיא זָאלָאּפַא ןעװ ,ּפָאק ץטימ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ןוא

 סרעטש סָאװ ,יורפ ַא טֿכַארּבעג ןנוא טסָאה וד--עשזָאל ןיא

 טמהענ ןוא ערעיוַאק ףיוא ריד ייּב יז זיא .ןעּבעל סָאד זנוא

 טשינ ,רעגירעדינ ןעקָאטש טימ טרָא רהיא זיא ,דלעגנעשַאט

 ןײרַא ןעגיוא יד ןיא זנוא טימ ךיילג ןעקוק ,זנוא טימ ךיילג

 -עגוצ ךאלמ רעדנָאלּב רעד טָאה--,טֿכערעג ןעצנאגניא--

 -יאנעגעג טציז יז זנוא טרעטש יז--,ליומ םוצ רעגניפ ַא טגעל

 םעד ּבילוצ יצ-- ,טעטסעיּפעג ךיז יז טָאה--,רענעש ןַאלָאּפַא - .רעּב

 ףױא ןעסעזעג זיא סָאװ ,ןתח ןעטלַא ןיימ טזָאלרעּפ ךיא ּבָאה

 -רעפ טשינ ךיא ּבָאה םעד ּבילוצ ? עיסנעפ רהָאי ַא רעטדנעזיוט

 ..םעד ּבילוצ .,,,טעטלוקַאפ ..,םעד טגידנע

 -ּפָאעג ןרעילַאװַאק ריפ ןוא ןַאמ ַא טימ ּבָאה ךיא--

 ןהיז ייװצ ןוא רעטֿכעט ענעסקַאװרעד ייוצ .ןָאלָאּפַא ,טרעפ

 -טנע רימ טסגנערּב ןיא גָאט ןעגיטנייה ץזיּב ךָאנ רימ ןעפיול

 טָאה--עקטסירעירַאק עיינַא ןעזעס-רעמוז ןעדעי ךָאנ ןעגעק

 .ישיזיוצנַארּפ ףיוא ןירענייגיצ יד טנייועג טעמּכ

 -ָאֹּפַא עדייּב ייז טָאה--,טכערעג עדייּב ,תמא ,טנעז רהיא--

 ויא ךַאז יד ,ךעלרעדניק ,סױא-טרַאװ ונ--,טגיהורעּב ךיילג ןָאל

 ןייז רימ ייּב רָאנ יז טעװ ,סנעטשרע .ךילקערש ױזַא טשינ ךָאנ

 הנּתמ ַא רימ יז טָאה ,ךעלרעטסעווש ,ןַאד ןוא טייצ לעקיטש ַא

 | ,טגנערּבעג
 + םויטסָאק ןעגיטנייה םוצ טנַאילירּב םעד--

 .טרעפטנעעג גיהור ןָאלָאּפַא טָאה--,רעד גיטֿפיר--

 טָאה--! טנַאילירּב םעד ןוא יורפ רעד טימ לעווייט םוצ--

 | , .טסעשז ןעדליוו ַא טֿפַאמעג ןירענייגיצ ײז

 יָאּפַא .ךןאלמ רעדנָאלּב רעד ןָאהטעגכָאנ טָאה עּבלעזסָאד

 555 :ןעּבעגעגוצ ןוא טגיהורעּב ,ןעמונעגנייא עדייּב ייז טָאה ןָאל



 ןסיופמטאפ ?
 ג

 ןָא ךיז טגנַאפ גנולעטשרָאפ יד--
 ןעּבױהעגפיוא גנַאהרָאפ רעד ךיז טָאה טונימ רעד ןיא

 *עגסיוא טָאה רעטסעקרָא רעד ,ןערָאװעג לעקנוט זיא לַאז ןיא
 דליוו ןעּבָאה רעצנעט יד .ץנעט-טנעירָא ענעי ןופ םענייא טליּפש
 -ניײא םעד רעטנוא ןוא סקניל ,סטכער טגיוועג ,ןעגיוּבעג ךיז

 עדייּב ןעּבָאה קיזומ ןוא ץנַאט ןעדליוװ ןעגיזָאדמעד ןופ קורד
 -רעפ ןוא עקטסירעירַאק רעד ןיא ןעסעגרעפ לייוורעד ןעיורפ
 יא סע .ןע'נָאלָאּפַא ןופ םינּפ ןעטדנוזעג םעד ןיא ךיז טֿכַארט
 הפצוח ןייז ,רעּפרעק רעטנוזעג ,רעֿכױה ןייז ןעלעפעג טצעי ייז
 ,סמערָא ענייז ןיא ךַאװש ךיז ןעלהיפ יז ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 סָאװ ,סָאד ,זייב ןענעז יז ןעװ ,טלָאמעד ייז ןעמהעננייא ןייז
 -עט ןיא ןעיורפ עשיטדָאטשסױרג עלַא יד ךיז ןעסירג םהיא וצ
 ,גנוניואוו-רעמוז ןופ טמוק רע ןעװ סָאװ ,סָאד ןוא רעטַא
 קעװַא דלַאּב יז טרעדיילש רע סָאװ ,יורפ ַא ךיז טימ רע טגנערּב
 .,גרַאּב ןופ םסילָא'נַא יו

 .פיוא ץנַאט ןופ גנַאלק ץרעטנוא טָאה ןעמַאזצ ץלַא סָאד
 ןעגָארטעגקעװַא ןוא דרע רעד ןופ טייװ ןעיורפ יד ןעּבױהע
 ,םולח ַא יװ ,ןע'נָאלָאּפַא טימ יי

 ,להיפעג םעד ןופ ןענַאטשעגּבָא טשינ זיא ןָאלָאּפַא ךיוא
  ןעמַאק יד טֿכַארטעּב רעטסעקרָא ןופ גנַאלק ן'רעטנוא טָאה רע
 -ייֵז ןיא טגָאמרעּפ ןעּבָאה ןעיורפ יד סָאװ ,ןעטנַאילירּב יד ןוא

 ,ןירענייגייצ יד יװ ,סעד ןיא ךיז טנהָאמרעד ןוא ,ןערוזירפ ערע
 ,ןַאמ ַא טזָאלרעפ טָאה ,גיסיירד ןוא עֿכילטש רהָאי ַא ןופ יורפ א
 ,ןרעלַאװַאק עטּבילרעפ ריפ ןוא רעטֿכעט ענעסקַאװרעד  ייווצ
 גיציּפש ַא טָאה יז יװ ,זיא יז טמעקרעפ ןעש יװ ,םעד ןעגעוו
 ,טצנַאט יז קנילפ יװ ןוא ןעסָאריּפַאּפ טרעֿכױר יז יו ,לעֿפיש
 ןוא ןעש יװ ,טֿכַארטעג רע טָאה ךאלמ ןעדנָאלּב ןעגעװ ןוא
 יװ ןוא טנהָאנ רעד ןופ טוג יװ ,ןעטייוו ןופ זיא יז ךיליולּב
 | .לעגילפ-םיֿכאלמ ןעסַאּפ רהיא ןעלעוו סע

 ןיא ןיא טשימעגסיוא ךיז טָאה ןעמַאװצ ץלַא סָאד ןוא
 יװ ,ןעגָארטעגקעװַא םהיא טָאה סע סָאװ ,רַאמשָאק ןעלעקנוט

 .ןעקלָאװ ןעטייוו .,ןעטייוו א ןיא 6



 תורוד : יירד

 ןָאלָאּפַא ןיא טזָאלעגּבָארַא ךיז טָאה גנַאהרָאפ רעד ןעוו
 טימ רעה רענעי ןוא רָאדירָאק ןיא סיורא ןעיורפ ענייז .ןוא
 . *ָאה ןעיורפ ייווצ יד .ןעמוקעג ןעגעקטנַא יז זיא ץַאטירַאמ טימ
 -ַאמ .עדמערפ ַא יװ ,עקטסירעירַאק יד ןעטסָאמעגּבָא ץלָאטש ןעּב
 רעד ייּב טרַאה ןעגנַאגעג זיא יז ,טקרעמעּב טשינ ייז טָאה ַאטיר
 -עג יז טָאה ןעקילפ ערהיא ןיא ןוא ןעטנַאקעּב םעיינ ןופ דנַאה
 -טימ ןעּבָאה וצרעד .עּביל ןוא רעפּפָא ןופ קילג שירפ ַא ןעגָארטי
 יד ,ץנעט יד ,רעטסעקרַא ןופ ןעגנַאלק עקרַאטש יד טקריוועג
 -קילג יד ,סעטלָאקעד עלופ יד ,ןעיורפ יד ןופ ןעמויטסָאק עיינ
 ןעמַאװצ ץלַא סָאד .ןערָאּפ עטּבילרעפ יד ןופ ןעקילּב עגילעז

 פעלק ענעטלַאהעּברעפ ערהיא טציהעג שילרעטסיוא סיּפע טָאה |
 רהיא ףיוא טייקטּבילרעפ עדימ ַא טגעלעגקעװַא ןוא ץרַאה ןופ
 ,םינּפ

 -נעועג ןעזעװעג טשינ דָארג זיא טייקטּבילרעפ יד רָאנ
 -ָאמקַא יד וצ :םורַא עלַא וצ רָאנ ,שנעמ ןייא וצ זיולּב טעד

 םיֿכאלמ יד וצ ,ךעלרָאּפ עטבילרעפ יד וצ ,ענהיּב רעד ףיוא ןער
 רהיא ןוא .ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא גנַאהרָאפ רעד ןופ ןעפמינ ןוא
 זיא רהיא ןעּבענ ןאמרעגני רעד טָא זַא ,טֿפודעגסױא ךיז טָאה

 רהיא סָאװ ,ןעצנַאגניא סָאד רָאנ ,רענייא טשינ ךילטנעגייא
 רעֿכױה א ,רענעש ַא רענייא רע זיא עלַא ייז ןופ .יֹוזַא טצייר
 | ,ןַאמרעגנוי רעקנַאלש ַא ןוא

 .יא ןַאמרעגני רעד טָאה--ןעגערפ וצ ךייא טּביולרע-- = |
 ?ץעגידרעֿכױר ַא טנייז רהיא--,ןעקנַאדעג ערהיא ןעסירעגעּב

 טָאה--,ךיא רעֿביױר ךָאד ,ךַאװש וליפַא רעֿכױר ךיא ,ָאי--
 -סיורג א ןופ ןערינַאמ יד וצ ןעסַאּפוצוצ טערַאטסעג ךיז ַאטירַאמ
 .יורפ רעשיטדָאטש

 :טגערפעג ןַאמרעגני רעד טנִה וַאד

 | ץימע ןעװ ,ןיײמֿכ ? ןעמולב ביל יז טָאה ,ענעש ַאטירַאמ--
 ַא ךיז טימ טגנערּב ןוא זױה רהיא ןיא ליטש ןהעג ֹוצ טמוק
 -  ?הנתמ-ןעמולּב ענעש

 5857 -יימזוה ןוא ןע'נָאלַאּפַא ןיא טנהָאמרעד ךיז טָאה יז



 -י' סיוּבטסאמ ?

 :ןעגָאז טלָאװעג ןוא דמערפ ָאד זיא יז סָאװ ,םעד ןוא לעדיימ

 / טגָאזעג טָאה יז רָאנ ,ןיינ
 -רע ךיא .ןעמוק רעייא ןייז טוג רהעז רימ טעװ סע--|

 ןיא טשינ לָאמנייק וװַאלצַאװ 'ה זיִא ,סנעגירעּביא .ךייא טרַאװ

 .גירעיורט זיא רימ ןוא ּבוטש
 רעד טדערעגסױרַא ךילקילג טָאה--,םוק ךיא ,םוק ךיא--

 .-לַאהֿכוּבַא ,ג .װ רַאפ רָשֹפ רימ ךיא לעטש דניצַא--,ןַאמרעגנוי

 -יּברעפ סָאװ ,ןענישַאמ ןופ טפעשעג-טנָאיצַא ןעסיורג ןופ רעט

 .ערַאּפ ןיא טפַארק-דרעפ ןעט

 ףןֶא רעדיװ ךיז טגנַאפ גנולעטשרָאפ יד



 ִּש

 ,ריצ ַאּפִש '8ֿיוא

 טאפ נאצי

 א:

 -יצ יד ,ןָאלָאּפַא ,ךיילג טשינ ןעגנַאגעג ייז ןענעז םיײהַא
 .ךָאנ רעד ןיא קעװַא ןענעז ךַאלמ רעדנָאלּב רעד ןוא ןירענייג
 . -ָאה ןעשנעמ ןייק .קרַאּפ ןעשיטדָאטש ןיא טֿכַאנ-רעמוז רעטייה
 .ייווצ ענייז טימ ןַאטנָאפ רעד רָאנ ,טריצַאּפש טשינ ןיוש ןעמ
 ןוא הנבל רעד ןעגעג ןענַאטשעג ןעגעז ןעגנַאלש עדגעייּפש-רעסַאװ

 רעד ןיא ןעצירּפש סָאד ןוא ןעשיור סָאד טרעהעג ךיז טָאה סע
 -עג ָאד ויא ,ןעיורפ עדייפ טימ טמעדוזעג ,ןָאלָאּפַא ,ןיירַא .טפול
  :טקרעמעּב ןוא ןַאטנָאפ ןעגעג ןענאטש

 ןַאטנָאפ ןעקראטש א רהעז ביל ךיא .,לָאטסירק-רעסַאוװ--
 ּבָאה ,דנַאל-רעמוזַא ןיא ץעגרע קעװַא ךימ ביולק ךיא ןעװ ןוא
 -רעסַאװ םעד ןעטֿכַארטעּב וצ ביל עטשרע סָאד טפָא ךיא
 | ,לַאווק

 ,ץוש בָאה ךיא .ןענַאטנַאפ עקרַאטש רהעז ביל ךיא ךיוא--
 - --,טלעוו רעד ףיוא ןענַאטנַאפ עטסערג יע לו ןהעזעגּפרוד ,ךיז טױ

 ןוא קיװמ יד--טגָאועג גידלושנוא ךאלמ רעדנקלּב רעד טָאװ

 ןריויואמ יעשו = =

 868 ,טירטשוצ ענדָאמ רימ ןעּבָאה טֿכַאנ רעגיטשיה ןופ ץנעט יד



 ,סיובמטאמפ ף

 .ןענַאװש יד ןוא טפול יד ,ןַאטנָאפ רעד ןוא
 סָאד---,ןָאלָאּפַא ןעּבעגעגוצ טָאה--,ץנעט יד טפיוהרעּביא--

 ךיא ןעװ .ןעיורפ עניימ ,ָא ,זיא סָאד ,ןעבעל זיא סָאד ,טוג זיא
 ,עיצַארוק ףיוא ,ןעירעפ יד ףױא ןעזעװעג רהָאי סעגירָאפ ןיּב
 ,דלָאג טימ טלהָאצעּב ץנעט עֿכלעזַא רַאפ ךיא בָאה ,ןיא ןיימ
 .עיזַאטנַאפ יד ...זנוא ןיא ןעקעוװ ייז

 ךאלמ רעדנָאלּב רעד טָאה--.ןָאלָאּפַא ,לעווייט םוצ ,ונ--
 --זָאנ רעד רעּביא רעגניפ ַא טימ ןעינָאלָאּפַא ןָאהטעג ּפַאלק ַא
 ןעו ןוא גייוש ןוא העטש .,..טסליצ יד סָאװ וצ ןעסייוו רימ
 ,קעװַא רימ ןעהעג ,טשינ

 ןיק ןוא שירפ ןעװעג זיא קרַאּפ ןיא טפול יד לייוו = -
 -קעװַא עלַא יד ךיז ןעּבָאה ,ןהעזעג טשינ ןעמ טָאה עדנעריצַאּפש

 ןיא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,קנעּב יד ןופ םענייא ףיוא טצעזעג
 ,רעטעלּב יד רעגניפ יד טימ טלעקיוװעג ,רעמיוּב ןופ ןעטָאש
 ןוא ןרעױא יד ןיא ךיז טעשטּפעשעג ,ןעמולּב יד טלעטרעצעג
 .ןעפיש רעּביא ײרעדנַאװ ,טייקטּבילרעפ ,סעזייר-ןהַאּב פנגָאזעגוצ
 -רעפ עגיליּב ענעי ןעּפרָאװעגֿרוד ָאד ךיז ןעּבָאה ףוס-לֹּכ-ףוס רָאנ
 יד ןופ ןעֿכערּפשעג יד ןיא ךרוד ךיז ןעפרַאװ סָאװ ,ןעגנַאל
 -ָאה יז ןעוו ,ךָאנרעד ...ךעלרָאּפ עטגיטעּפשרעפ-טכַאנ עֿכַאפנייא
 ,טצפיזעגּבָא רעווש עלַא ןעּבָאה ,ןעשָאלעגסיױא טלהיפעג ךיז ןעּב
 | ןוא ! הנב, רעד וצ ןָאהטעג קילּבַא ,רענלעק יד טלעטשעגפיוא
 ;טגָאזעג

 : ,ןהעג ןיוש ףרַאד ןעמ--
 -עפַאק רענ--ק סָאד טלעטשעגּבָא ייז טָאה געוו ץ'רעּביא

 טרָא-הורּבָא ןימ ַא ןעזעװעג זיא זיוה-עפַאק רענ--ק סָאד ,זיוה
 -גיהַא ןענעז טרָאד .ץנעגילעטניא רעשיטדָאטש-סיורג רעד רַאפ
 ןערָאטסינימ ,טֿכירעג ןופ רעהעטשרָאפ ,ןעטַאמָאלֿפיד ןעמוקעג

 -יירּבַא ןעזעװעג ןיא סָאד .טסנוק ןופ ןעטנַאטנעזערּפער ןוא
 ןופ טצילּבעג טָאה םָאװ ,ןעדלעמעג עשיטָאג טימ ןָאלַאס רעט
 -ןעױרּפ עקנַאלש ןוא ,ןדע-ןג ַא יװ ,ןרעייפ עיולּב עשירטקעלע
 ,םיֿכאלמ יװ ,טרָאד ,ָאד טלעמיוװעג ןעּבָאה ןערוגיפ

 רעד טָאה טֿכַאנייּב רעגייז ַא ףלעווצ זיּב טֿכַאנרַאפ ןופ



 ,םצ חד ירד

 ; ונייהד ,טייקגידנעטשנָא ןייז ןעזיװעגסױרַא ךָאנ עפַאק .ןָאלַאש
 ןיא טקנופדנַאטש ןייז טגידייטרעפ טָאה סָאװ ,טַאמָאלפיד רעד
 ןייז ייב ןעסעזעג זיא ,טֿכער-ןעיורפ ןיא ןוא טּפַאשדריװדנַאש
  ץנַארטעג עטלַאק סָאד גידנעהיצ גיהור ,יורפ ןייז ןוא לעשיש
 .רַאגיצ ןייז טעקפיּפעג רעדָא יורטש ןעּבלעג ץפרוד זָאלג ןופ
 -רעד טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,ץנַאניפ ןופ רָאטסינימ- רע
 -עג ץלַא ךָאנ טָאה ,לעפטרָאּפ ןייז ןופ טײקרעֿכיז סָאד טנהָאּפ
 עשירפ ןָאילימ ַא ןעזָאלסױרַא ףרַאד ןעמ זַא ,םעד ןעגעוו טרעפ
 -וקעגרָאפ ךיוא ןיא עּבלעזסָאד .טסויּב ןייז טימ סעיצַאנגיסַא

 םעד טגידייטרעפ טָאה סָאװ ,קיזומ ןופ רָאסעּפָארּפ ן'טימ ןעפ
 ַא רעסיוא טָאה ןעטנעמורטסניא-זָאלב יד וצ זַא ,טקנופדנַאטש
 -ניײרַא טרָאטעג טשינ ןעטנעמורטסניא ןייק ןרָאהדלַאװ ןוא ןַאורּפ
 | .ןערעוו טרהיפעפ

 / ,רעגייזַא ףלעווצ רַאפ ןעזעוועג ץלַא זיא רעּבָא סָאד
 טשימעג ,תוחיר-לָאהָאקלַא ענייפ יד ןעוו ,רעּבָא רעטעּפש

 םעד זיא ,טסעג יד ןּופ ּפעק יד טהערדרעפ ןעּבָאה ,ךיור עלופ
 -יוהעגנָא טָאה רע ןוא ןערָאװעג שירַאנ ןעגיוא יד טַאמָאלּפיױצ
 -עפָארּפ-קיזומ ןופ יורפ רעד טימ ויוורעטניאי'נַא ןערהיפ וצ ןעצ-
 -עג ןעטערטוצסיורַא ןעפָא ןעּבױהעגנָא טָאה רעטצעל רעד .,רָאּש
 -סיוא ענעשעק סטַאמָאלּפיד ןופ טָאה סָאװ ,עטָאקָאק רעד ץעצ
 -עג ןעפרָאװעג ךיז טָאה רָאטסינימ רעד ןוא ,רעדנעזיוט טרַאנעּב
 . ,עטסיופ טימ רעסעּפָארּפ ןופ יורפ רעד ןע

 .עזעװעג סָאד זיא זיוה-עפַאק ןימ ַאזַא טָא
 ןעטַארקָאטסירַא יד וצ טרעהעג ךיוא טָאה ןָאלַאּפַא לייוו

 טרָאד ןעמונרעפ ןעיױרפ ענייז ןוא רע טָאה ,עפַאק רעד ןוש
 יד ןיא טפיטרעפ ךיז ייז ןעּבָאה ךָאנרעד ,טרָא עטשרע טאש
 עֿכױה ַא יורפ ַא ,ךאלמ רעדנָאלּב רעד ןוא ןעקנַארטעג עטלאשק
 -ולּב ןוא סעקװָאקַאמ טימ טצעזעּב ,טוה ןעגידנור ןעטיירּב ַא טיפ
 ףױא טקרעמעּב טָאה ,ןעגױא יד ייּב טּברַאפעג לעסיּב א ,ןעמ-
 . :טנָאקעג ךַאװש טָאה יז סָאװ ,שיזױצנַארּפ

 ?גיטֿפיר טשינ .טַאמָאלּפיד רעד טקוק רימ ףיוא---
 96! ןוש רימ ןופ--,עט'רבח יד טרעפטנעעג טָאה--,גיטֿפיר---
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 . "ףופ רעטסינימ רעד ּבָארַא טשינ גױא . ןייק טזָאל עדנוטש ַא
 -.?טשינ סע רהיא טקְרעמעּב .,טּפַאׂשטריװדנַאל ןוא טֿפער-ןעיורפ

 ...סעטָאקָאק יד טָא ןופ ןעגױא יד יװ ,לעווייט  םוצ .,ָא--
 ...טקרעמעּב ןָאלָאּפַא טָאה--,סיעֿכהל וצ ףיוא ךייא ,ךימ ןעלַאפעּב

 י | | | - ,גייווש ,גייווש--
 .עג עשיטָאג יד ייּב ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סעומש רעד |

 . ןעמוטסָאק עלעקנוט יד ףױא ףױורַא ,זיוה-עפַאק ןופ סעדלעמ
 - . -בָארַא טָאה סָאװ ,טנַאילירּב ןעגעוו טקרעמעּב טָאה ןָאלָאּפַא ןוא
 יי ; ץרַאה סנירענייגיצ רעד ןופ טעשטשילּבעג

 / נא !רעדנואוו ? ןהעזעג סעֿכלעזַא ןעוו ךָאנ רהיא טָאה--
 ....טלהָאצעּב רעדנעזױט טימ םהיא רַאפ טלָאװ ייזומ רעדָא וויֿכרַא
 .טעטילַאװק יד ןוא ןעפיילש סָאד ,דלָאג סָאד

 / .-שנייגיצ יד טדנעװעגּבָא טָאה--.,טנַאילירּב זיא טנַאילירּב--
 ,טסרעה וד .גירעּביא ָאד ןזיא ןוה ןייד ןיא יורפ יד רָאנ--,ןיר
 .ןעוָאלרעפ ךיד רימ ןעלעװ ,ןרעגנעלרעפ ךיז טעװ סָאד ןעװ
 : יי | ,גיבייא ףיוא ןעזָאלרעּפ

 - =לַאהעגרעטנוא טָאה--,םעד ןעגעג ךיוא ריטסעטָארּפ ךיא--
 / יבוא ,גנַאל וצ טרעיוד עטכישעג יד--,ךאלמ רעדנַאלב רעד ןעט
 : ,.גנַאל וצ ןיוש ןעדייל רעצרעה ערעז

 שלַאּפ ןעשיוו ןעּבױהעגנָא ןוא טעטסעיפוצ ָאד ךיז טָאה יז |
 טָאה ףירעד .ןענייװ טלָאװ יז יװ ,ןעגיױא יד ןופ ןערהערט יד
 / :טקרעמעב ןָאלָאפא

 םוצ ךיז טפרַאד ,רעטסעװש עניימ ,וד ןוא וד טשינ--
 -"רב רעד ,גיטרַאפ טפלעה ןיוש זיא טײּברַא יד .ןעטהענ .ןעצרַאה
 ּוסָאװ ךָאנ רהיא טסיײװ ןוא ,דנעה עניימ ןיא ןיוש ןיא טנַאיל
 -יימ א ןעמוקעג ,םרָאפער לעקיטש ַא טרהיפעגכרוד ָאד ּבָאה ךיא
 . .קילג לעסיּבַא ןעמונעגוצ רהיא ייּב ךיא בָאה ,רימ וצ עלעּב
 ךייא טרַא סָאװ ,דיירפ עלעסיב ַא ,ןעלֿכײמש עמירַאװ עלעסיב א
 .ַאֿפ-ַאֿפ .ןעטייקשירַאנ טדערעגסױא ךיא ּבָאה וצרעד ?ןעד סע
 וו ,סע טנערּברעפ--טג ,ןישודק ,הּפוח ,בוט-םוי ,תּבש ,עיציזַארט
 יי ,עלעּבעווש ַא טימ

 ףעש'תוידזֿכַא םענעי טימ ןוא ליטש טדערעג טָאה ןָאלָאּפַא



 ,תורוד ירד

 ןעהיצוצסױרַא טרעקַאל סָאװ ,אָפור ןעשלַאפ ַא ןופ ןָאט ןעטלַאק

 :טקרעמעּב ןוא ,טנעיצַאּפ ןייז ןופ ןעלהַארטש עטסגידעּבעל יד

 ןעטסָאּפ רהיא ףיוא גנַאל ןיוש טעװ עקטסירעירַאק יד--

 ןרעזייב ךיז סָאװ ךָאנ .עטלהעצעג געט ,געט .ןעּביילּב טשינ
 ,ּבילוצ רימ סע טוהט .ןייז-זגורז

 -וצ טשיג רהעמ ןיוש ךיא ביג טנַאילירּב םעד ךָאד--
 ,טייזַא ןופ סעיזנעטערּפ טימ טדערעג ןירעגנייגיצ יד טָאה--,קיר

 | ,ןעגנורּפשעגמױא ןָאלָאּפַא זיא--!יַא--
 רעד ןעטלַאהעגרעטנוא טָאה--,ןעביילּב זנוא ייּב טעװ רע--

 ,רעֿכיג רע טסַאּפ זנוא--,ךאלמ רעדנָאלּב

 .רעּביא זייּב ןָאלָאּפַא ןיוש טָאה--,טשינ ךייא טרַאּטש ,ונ--
 םהיא ףרַאד ךיא .ץיזעּב ןיימ ןיא רע זיא לייוורעד--,ןעסירעג
 ?סע רהיא טגָאװ יװ ,עמַאלקער וצ ,רחסמ םוצ

 -ירּב םעד דנעה יד טימ טלעטשרעפ טָאה ןירענייגיצ יד

 ןָאלָאּפַא .ןע'נָאלַאּפַא ףיֹוא ןעקוק וצ ןעטימעגסיוא ןוא טנַאיל
 -ןָאלּב יד ןוא ,טעט'רבח ענייז טקוקעגנָא ךילדנעטשרעפ טשינ טָאה

 :ןעּבעגעגוצ טָאה יֹורפ עד

 =ימ יד ןופ קנעּב יד וצ קעװַא רימ ןעהעג ,טשינ ןעוו-- |
 ,ןענָאזרעּפ עטלעטשעגכיוה ןוא ןערָאטסינ

 ןעּבױהעגנָא עפַאק ןיא ןעּבעל סָאד טָאה לייוורעד
 טקעמשעג טָאה סע .שרַאמ ןעניטכַאנ-בלַאה-ךָאנ םעד ןעליפש

 -לעטשעגֿבױה יד ןוא ךיור ןוא לָאהָאקלַא ןופ חי םענייפ ןץ'טימ

 -ייר ןוא ןעגירק ,ןרעּפמַא ןעּבױהעגנַא ךיז ןעּבָאה ןערוגיפ עט

 טימ טָאה יורפ עלעקנוט יד יװ .ןהעזעג ךיז טָאה ךָאנרעד ,ןעט
 =צ ןוא קילג סָאטירַאמ ןופ טנאילירּב םעד טגעלעגקעווַא םעכ

 ,טסעג עדמערפ טימ טשימשנפיוווצ ךיז עט'רבח רחיא טימ ןעמַאז
 .רַאמ ךיז טזָאלעג ןוא ץפח סָאד ןעמונעג טָאװ ןָאלָאּפַא

 ךיז טָאה סע ענלעװ רעביא ,ןעפאג עליטש יד רעּביא ןעריש
 ץַאק עסייוו ַא ןוא דנַאװ!} יב ריפש-טֿכַאנ ַא טרָאד--ָאד ןהעזעג
 -עברעפ ךיז רעדָא ןעטסַאק- .טמימ ץמיוא ןעצעז ךיז ,ןעפױלֿפרוד

 -עג ץלַא ךָאנ טָאה טפו) רעד ןיא ןוא לעקניוו ַא ןיא ןעטלַאפ
 868 סעֿכלעזַא סיפע ןיא םומרעה טימ ,ךיור ןוא לָאהַאקלַא טימ טקעמש
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 ,טייקטוג-טשינ זיּב טעדונעג טָאה סע סָאװ ,לָאּברַאק ןופ
 -עג ךיז טָאה ּפָאק ןייז .לענש ןעגנַאגעג זיא ןָאלָאּפַא

 -הענעגנָא טשינ ענדָאמ ןוא קנַארלעג ןערעיוז-סיז ןופ טהערד
 -טשינ ,עוייּב ,טרעטנָאלּפעג םהיא ןיא ךיז ןעּבָאה ןעקנַאדעג עמ
 לָאמעלַא זיא סע עֿכלעװ ךרוד ,עטפַאהלעּבענ ,עֿפילדנעטשרעפ
 ,לעֿפיש א סנירענייגיצ רעד ןופ פירקס ַא ןוא שטשילּב ַא ךרוד
 -ָאלּפיד ןעגידנעציז-טנהָאנ ן'פיוא טקוקעג טָאה יז יװ ,םעד ןופ
 ןעדנואושרעפ ןענעז סעט'רבח יד יװ ,םעד ןעגעװ ןוא טַאמ
 וייז ןופ רעױט םוצ קעװַא רע זיא ךָאנרעד ...טסעג יד ןעשיווצ
 ,טעּב םוצ טּפעלשעגפױרַא ךיז םיוק ןוא ןעגנולקעגנָא ,זיוה

 א
 צ

 ,ןהעּזעגמורַא ַאטירַאמ ךיז טָאה ןעניגעב רעגייז ַא ףניפ
 -עּב םעינ רהיא ןופ טמערָאעג טסעפ ךָאנ טעשזדנָאלּב יז זַא
 ןעגנַאגעג ןיא יז .טדָאטש ןופ ןעסַאג עטיירּב .יד ןיא ןעטנַאק
 -עג טָאה יז ןעכלעװ ,ןעשנעמ ַא וצ ןעגיוא יד טימ טדימשעגוצ
 ןיא .העש עֿכילטע ,טגָאזעג רעגיטֿכיר ,געט עכילטע טנָאק
 ,טייקטּבילרעפ טלהיפעג יז טָאה העש עֿכילטע יד ןופ ףיולרעפ
 -רעטנוא-טסגנַא ןוא גנואיירטשרעצ ,ץנעט ,קיזומ ןופ שיורעג
 זיא טיצ רעצרוק רעד טָא ןופ ףיולרעפ ןיא .טייקגינעטרעט
 ,קרַאּפ ןיא קנַאּב ַא ףיוא ,רעטַאעט ןופ עשזָאל ַא ןיא ןעסעזעג יז
 -ייא ,טגָאזעגוצ עּביל ,ןערָאװעג טשוקעג ,ןעסָאריּפַאּפ טרעכיורעג
 ,סנעקלָאװ עֿכױה יד ןיא ןעהילפ ,טייקגיג

 .ָאלש טדָאטש ןיא עֿכײר יד ,ןעגָאט ןָא-טּבױה טָא רָאנ
 -ומ ןופ שיורעג סָאד ןייא ךיוא טפָאלש ייז טימ ןוא ןייא ןעפ
 -עב סָאװ ,עמירָא יד רָאנ .עּביל רעֿכילקילג ןופ ,ץנעט ,קיז
 .געטליש ,עזייב ,עדיט ףיוא-ןעהעטש ,געט ןוא טֿכענ יז ןעניד

 .ןעּבעל עגימורַא עצנַאג סָאד ןוא ךיז גיד 4



 יתורוד .יירר

 טקעװרעד ךיז ײנסָאד ןופ טָאה ןרעיוא סַאטירַאמ ןיא
 סע טָאה רעהירפ רָאנ .רעטסעקרָא ןעגיטֿכענ ןופ שיורעג סָאד
 -ַאװֿכ רעד טימ ןעסָאגעגנעמַאזוצ ןוא טקיצטנע ,טלייוועג רהיא =

 ןעגנולקעג ךילקילג רהיא סע טָאה טציא .ןעשנעמ עטוג ןופ עיל
 ,גיד'תונמחר ,ןרעױא יד ןיא

 ?ןיחואו !ןעמעװ וצ ?ָאד "ז זיא סָאװ ?יז ןיא רעװ
 םעד יז טָאה .טייקדימ ַא טלהיפעג טָאה ַאטירַאמ לייוו

 : טקרעמעּב ןַאמנעגנוי = |
 ךימ ןיוש ןיּב ךיא סָאד ,ןעגָאז וצ ךייא ךיז םעש ךיא--

 ןהעג ,טשינ ךיא ןָאק ,סיפ יד ףיױא ךיז ןעטלַאה רעגנעל ןוא
 . ןעװעג טייצ ןיוש ,ךיז טֿכוד ,טלָאװ םייהַא

 .לעזַא טֿכַאנַא ךָאנ טריצַאּפשֿכרוד ךָאנ טלָאװ ךיא ןוא--
 ןעמ טפָאלש זנוא ייּב ןעד--,טקרעמעּב ןַאמרעגנוי רעד טָאה-- ע5
 -עג .עטױט יד יװ ,ךַאװ םורַא רימ ןעהעג טֿכַאנייּב .גָאטייּב
 ןיא ןעּפָאלש וצ סע זיא טוג יװ !טשינ ןעד ךייא סע טלהעפ
 ,סנעגירעביא .ןערהיפ וצ ןעבעל ַא--טֿכַאנייּב ןוא גָאט ןעסייוו
 ,םיהַא ןערהיפוצ ךייא ךיא לעװ

 ךיז ןעטעּב טירט עניימ--,טגָאזעג .ַאטירַאמ טָאה--.ָאי--
 !טֿפַאנ עטוג ַא .םיהַא ןיוש

 ףױרַא לעֿכילעמַאּפ זיא ןוא ןעפָאלעג לענש זיא ַאטירַאמ
 עגידעפָאלש יד טקעװעגּפױא ןוא לעמיה םוצ רעֿפעה ,רעֿכעה
 -עּב יד ,קנעּב יד ףיוא םירוּכש יד ,סַאג טימרעדניא רעריקָארּב
 ַא רָאנ טֿפַאנ רעד ןיא ןעּבָאה סָאװ ,סרעלעק יד ןופ סרעק
 -ירּבַאּפ יד ןופ סנעװױא יד ייּב סרעצייה יד ,טּפַאֿכעג לעמירד
 -רעפ עצנַאג סָאד ןוא סעינלַאפָאק יד ןיא סרעּבָארג יד ,ןעק
 -עלָאר יד רעטנוא עגידנעפָאלש-טרַאה יד רַאּפ טסניד עטצרַאװש
 ,רעטסנעפ ענעש יד ןופ ןעט

 ןעװ ןוא--;טגערפעג ךיז ַאטירַאמ טָאה--} גָאט ןיוש זיא--
 ּבוטש ןייט ּבוטש יד ןעד ויא ! ךיא העג ןעמעװ וצ ָאט ָאי
 ? רעגעלעג ןיימ--רעגעלעג סָאד

 ןעמָאנ רעד דמערפ ןהעזעגסיוא רהיא טָאה טימרעד ןוא |
 865 יד ליפַא טפַאהלעקע ןוא ןעּבוטש ענייז םעווקעבמוא ,ןָאלָאמַא |



 ,.םיובטסאמ ,?

 ירעטסנעפ יד ךרוד ןהעזעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןענידרַאג עסייוו
 טכײרד-טשינ טָאה דנַאה-ןעיורפ ַא ןופ ּפַאלק רעניילק א

 -ילנעמ א ןופ עגַארפ עֿכערפַא ןוא ריט יד ןענעפע ןעטעּבעג

 -עלַאטעמ םעד טזָאלעגּבָארַא טָאה סע זיא רעװ, םיטש רעֿכ

 ןיא קירוצ ,ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ןוא טֿפַאמעגפױא ,לעטַײק םענ

 ,ןײרַא רעמיצ ןעטייווצ ַא
 -טשינַא ,רעמיצ רהיא ןיא ןעּבילּבעג ןהעטש זיא ַאטירַאמ

 יד ןופ שטשילּב רענרעּבלז רעד .ענעקָארשרעד ַא ,עטסיירד
 -נַאק יד ,ןעלגיּפש עגידנעשטשילּב ענעש יד ,ןענַארק-רעסַאװ

 ,ןהעזעגסיוא רהיא טָאה ץלַא סָאד ,לעגיופ-ליפש יד ,סערּבַאלעד

 .טלעוו רעדמערפ ַא ןופ טסנעּפשעג ַא יװ
 רעד ןופ ּפירקס רעדעי ןעקָארשעג רהיא טָאה סע

 -עב עדעי ,לעגיופ ַא ןופ שטשיּפ רעדעי ,עגָאלדָאּפ רעטצנַאלגעג

 -עג ן'פיא ןעלַאפעג וויטקניטסניא זיא יז ,רהיר עדעי ,גנוגעוו

 ןרעױא ערהיא ןיא .טנָאקעג טשינ יז טָאה ןעפָאלש רָאג ,רעגעל

 ןוא ,רעצנעט עטפַאהלעקע יד ,לַאּב רעד טשיורעג ךָאנ טָאה

 -רעפ טָאה ןעפייפ ןוא ןעלדיפ ןופ גנַאלק רעטגידיילעּב א סיּפע

 | .ןרעיוא ערהיא .טגָאלק
 -רָאפ ,ןרעטסעג ,טנייה טריצַאּפש ךיא ּבָאה ,סע טסייה--

 ןײק ,דניק ןייק ,ןַאמ ןייק ּבָאה ךיא זַא ,סע טסייה ; ןרעטסעג

 סַאטירַאמ ןופ קילג סָאד ןייז סָאד לָאז ,ןעּבױלג ןייק ,ןעטֿפילפ

 -לעז ַא ,עטירד ַא ,עטייװצ ַא ,ענייא טוהט ױזַא !ןיינ ,ָא 1 ןעּבעל

 -עלַאפעג ןעסייה ייז ,רעזיה עמירָא ןיא רָאפ טפָא טמוק סעֿכ

 -ַאמ ,ָאי ,ָאי !עגינעי-יד ןופ ענייא טשינ ךיא ןיּב .ןעיורפ ענ

 ַא ןוא ןעסע םוצ טיורּב טסטעּב סָאװ ,עכלעזַא סזיּב וד ,ַאטיר

 ,ןעפָאלש םוצ רעגעלעג
 .ערהיא ףךרוד שירעטקעלע טפיול רעטיצ רעֿכילרעדיש ַא

 םורַא טכנרטעּב ןוא ףױא שיאעװרענ ךיז טּפַאֿכ יז .רענייּב

 יװ ,טײקמירַאװ רענדונ טימ ןיוש טנייש ןוז יד .ּבוטש יד

 טֿכַאנ רעד ןופ וַא ,רהיא ךיז טכוד סע ,תמַא ןופ רעפרעק ן'פיוא

 ןיו ןעשימ ייז ,לָאהָאקלַא ןופ תוחיר עטֿכעלש ךָאנ ךיז ןעגָארט

 ןעגעיווצ ןוא ןעמולב -ןָאזַאװ עטיוט יד ןופ תוחיר יד טימ סיוא 8



 ,תורוד יירד
 -רעד ןוא ןעּפיל יד ףױא םיוש טניפעג ,ףיוא גיטסַאה טרעט ַאלפ ,לעמירד ַא לָאמ סעדעי טּפַאֿכ יז ,ףָאלש םענדונ ַא וצ רהיש

 .-ּבלעגַא טימ ,עשיאעוורעג ,ענעקָארשוצ ַא לעגיּפש ןיא ךיז טהעז
 יי | ,םינּפ ןעֿפיל

 טגינײּפעג טֿכַאנ רעטעּפש רעד ןופ טָאה ןעינָאלָאּפַא לייוו
 קעװַא ןענעז ןעיורפ יד סָאװרַאפ ,סורדרעפ רעלעקנוט ַא סיּפ
 טנָאקעג טשינ רע סטָאה ,ןעטַאמָאלּפיד יד ןופ טייז רעד ןיא
 ץעגרע טלעטשעגנָא ןעװעג ןענעז ןעגיוא עזווג ענייז .ןעפָאלש
 טגעוועּב ךיז ןעּבָאה ןעפיילש יד ןופ ןרעדָא יד ,דנַאװ רעד ףיוא
 טָאה ַאטירַאמ סָאװ ,גנוגעועב רעדעי ןיא ןוא םהיא ןיא
 -רעעג ךילקערש םהיא טָאה ,ּבוטש רעד ןיא טֿכַאמעג טרָאדצ
 | ,טרעג

 טרָאד ןהעגמורַא סָאד סָאװ ,טשינרָאג העטשרעפ ךיא--
 טעּפש יוו--,טגערפעג טרַאה ןָאלָאּפַא טָאה--,ךָאנ טרעיוד בוטש ןיאפ
 ?טציא זיא

 -עג טָאה יז רָאנ ,רעגייז ַא יירד ןעגָאז טלָאװעג טָאה יז
 ;טגָאה

 ,גָאט רעסיורג ןיוש ,רעגייז ַא סקעז--
 --!ןעסַאג יד רעּביא טריצַאּפש טציא זיּב ,סע טסייה--

 .טגערפעג תיּבה-לעּב רעגנערטש ַא יװ ,ןָאלגּפַא טָאה

 -הדומ ךיז ןוא ןעגָאז וצ סָאװ ,טֿכַארטעג טָאה ַאטירַאמ

 | : ןעוועג
 ,ןעַֿאז-טלעװ ןיא טדעררעפ .ךיז טגיטעּפשרעפ--

 -רָאמ ןוא--,טלעמרומעג ןָאלָאּפַא טָאה--,ןעֿכַאז טלעװ ןיא--
 ןיוש ךיז טּביױלרע .שנעמ ַא ןהָא ןהעטש טפעשעג סָאד סעװ ןעג-
 - ,ליפוצ -

 ַאטירַאמ טָאה--ןהעג טשינ רהעמ ןיוש ךיא לעװ ,ונ--
 | | .ןעטעּבעג-

 -ַאמ ,טרעהעג ליפוצ ןיוש ךיא ּבָאה רעטרעװ עֿכלעזַא--

 .ַאטיר-
 ,טגָאזעג טשינ סעֿפלעזַא לָאמניײק ּבָאה ךיא--
 507 ,טסנעקייל וד



 םיוצטסאפט ,י

 "לעד ןיא טעּפש זיּב טריצַאּפש טנייה טסָאה וד ךיוא--

 ירימ רַאפ סיּפע טסלַאהעּב וד .ןײרַא טֿכַאנ

 ! גייווש ! גייווש---
 =נ!לקעגניירַא ןעגרָאמהירפ ןיא ןעּבָאה רעטרעװ עֿכלעזַא

 ײ=וג ןוא רעגעלעג ןופ ןענַאטשעגּפױא קירוצ זיא טירַאמ .ןעג

 טֿכַאנ רעד ןופ דניז יד ןעקעדרעפ וצ ,סעֿפלעזַא טיפע ןהָאט



  .סעט'רבח ןעשיווצ = | ,

 רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טסניד יד טָאה גָאט ןעּבלַאה ךָאנ

 ט ; טגערפעג ןוא ןע'גָאלָאּפַא ןופ ריט

 ! ןעמיורוצפיוא ָאד טּביױלרע ןיוש זיא--

 ַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןופ ּפעק עטמעקרעפ-ןייפ ייווצ

 -זירפ יד טעװַארּפָאּפ ךיז ןעבָאה ,רעטסנעפ ןיא ןָאהטעג קילּב

 ןיא ןעּבָאה ייז סָאװ ,רעֿכיב עשיזיוצנַארפ יד טגעלעגקעװַא ,ןער

 :טגָאזעג ןוא ,ןעזעלעג טעּב
 ,טייצ ןיוש .ןענַאטשעגפױא טעּפש ,גיטנעק-- |

 סנָאלָאּפַא ןופ ּפעק יד ןעװעג ןענעז ּפעק ייווצ עגיזָאדיד

 עדנילּב יד .טוָאלרעפ זייב םהיא ןעּבָאה סָאװ ,ןעיורפ עטּבילעג

 -סיורג רעד ןיא ןעפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,עלעקנוט יד ןוא

 -ירפ, יורפ ןוא ?טכַאנ םַאדַאמ,; טלעוו-רעלטסניק רעשיטדָאטש

 "ןייש

 .גואייוצ רהָאי ַא ןופ יורפ א ןעװעג זיא טֿכַאנ םַאדַאמ

 טָאה סע / רעכלעוו ןיא ,לעדיימ םיִרָא ןעש גילָאמַא'נַא .,גיסיירד

 460 ,רעקיד 8 ,ריקנַאּב ַא ,גיצפופ רהָאי ַא ןופ ןמלַאינַא טּבילרעפ ךיִז



 ,םיומב טסָאמ א

 טימ ןוא רעגניפ יד ףיוא ןעטענגיס טימ ,ןױשרַאּפ רעגיד'גונעּת
 ןוא .רעטומ ַא טפרַאדעּב ןעּבַאה סָאװ ,ןעּבלַאװש סקעז ,ףניפ ַא

 ייפרעד טנָאקעג ?טשינ ןעּבָאה עינַאינ רעדָא טסניד ןייק לייוו
 ,ררפ ַא ןעמונעג ךיז רע טָאה ,סעיצקנופ עֿכילרעטומ יד ןעל
 ןוא ןעגעמרעפ עצנַאג סָאד ןעבירשעגּבָא טָאה רע רעֿכלעװ ףיוא

 ,גָאטימ ןעטעפ ןיֿכָאנ ,געט עבלַאה עצנַאג רהיא ייּב ןעגעלעגּבָא

 -קעפנָאק ןוא ןייװ טימ יז טעמרָאקעג ,דניק קיד סיורג ַא יװ

 ,ליּפױזַא ףיוא ,סלַאפנעלַא ,שיזיוצנַארפ טימ טּפוטשעג ןוא ,ןעט
 - ץרעּביא ןָאלַאס} ןיא יײז ןעפרַאװעצֿכרוד ןעיַאטס לָאז סע זַא

 ,גָאט
 .עיצַארוק ףױא ןערהָאפעגקעװַא רָאּפ סָאד זיא טייצ רעמוז

 ןופ טיילעגנוי טימ טנעגעגעּב ָאד ךיז יז טָאה ,ךילנהעוועג יו

 לָאד ןעגָאטהעװ וצ טשינ םוא ןוא טפַאשלעזעג רעֿכױה רעד

 :טקרעמעּב יז טָאה ,ןַאמ ןופ ץרַאה
 -'נַא וצ ןעטעּברעפ ָאד טנייה ןעמ טָאה ךימ ,עלעּבייט--

 וצ רימ וטסּבױלרע .גרעּב ןוא רענטרעג יד רעּביא גולפסיוא
 | !ןהעג

 ,טשינ סעגרעפ ,רקיע רעד רָאנ .ךיד לייוו ןוא העג--|

 .ןערעװ טלעֿכױרטשעג טשינ ןעלָאז סיפ ענייד זַא ,טסהעג וד יװ
 ףיוא ,ריצַאּפש ן'פיוא קעװַא זיא עלעמַאד עגנוי סָאד ןוא

 גידנעטש יז יא רַאטרעד .ןעגנולייוורעפ ענעדישרעפ ןוא דגַאי
 .ןוא תונּתמ ענעטנַאילירּב ןוא ענעדלָאג טימ םײהַא ןעמוקעג
 ץפיא ןעגָארטעג גידנעטש טָאה יז סָאװ ,טייהנעש רַאפ ןעזירּפ
 | .עימק ַא יװ ,ץרַאה

 ןוש זיא לַאטיּפַאק רעד זַא ,ןהעזעג טָאה יז זַא רעּבָא
 .עדמערפ ענייז טימ ןַאמ רעד זַא ןוא דנַאה ןיא רהיא ייּב
 -ָאװ ןופ דָאר רעטפניפ} רעד יװ ,רהיא וצ ךיז ןעּבעלק רעדניק

 עלעסיּב סָאד ןעמהענוצוצ ןעבױהעגנָא ןײװֿפעלסיּב יז טָאה ,ןעג -
 סָאד טזָאלרעּפ לָאמניא ןוא ,טקנעשעג םהיא טָאה יז סָאװ ,קילג
 -קעל עשיזיוצנַארפ עגייז טימ ריקנַאּב ןופ דניזעגזיוה עצנַאג

 -"גַא ןערהיפ ןעמונעג ךיז ןוא ןעגָאטימ עטעפ יד טימ ,סעיצ |

 ַא ןיא ץעגרע רעמיצ ַא ךיז ןעמונעג ,ןעפעל גיטרַאנעגיא 0



 ,תורוד יידד

 זירק ןעגידנעטש ַא ךיז םורַא ןעפַאשעּב ןוא סַאג רעשיטַאנגַאמ | 
 -עש םתס ןוא רעטכיד-םיֿכאלמ עּבלַאה ,רעלטסניק ,רערעטעגרעפ
 סע צעֿכלעװ ןעשיװצ ,ןָאלַאס ןופ ןעטסירוטנַאװַא ,רענעמ ענ
 .רעדעװלעּב ןופ ןָאלָאּפַא רענעש רעד ןענַאטשעג זיא =

 -ךיױה ,ןעדנָאלּבַא טימ יורפ יד ,עט'רבח רעד טימ ךיוא
 עטזָאלעגּבָארַא גידנעטש ,עױלב טימ ,רָאה ּפָאק ןעטמעקרעפ
 גידנעטש טָאה יז ןעֿכלעװ טימ ,לרעגניפ ַא טימ ןוא ,ןעגיוא
 -עג עּבלעזיד טָאה ,דלושנוא ןופ ןמיס ַא ,שיט ן'רעּביא טריצַאּפש
 זיא טרָאד סָאװ ,דיישרעטניא ןייא טימ רָאנ ,טריסַאּפ עטכיש
 טָאה ָאד ןוא .םותי רעגיטומטוג רעקיד ַא ןעציז ןעּבילּבעג ןַאמ רעד
 -עג ןובשח ןייז ףױא תונּתמ יד וצ גידנעהעזוצ ,ןַאמ רעד ךיז
 יטנַא ענייז טימ ןױה עצנַאג סָאד ןוא .ןעּעל סָאד ךיז ןעמונ
 והיא ייּב ןעבילּבעג זיא טפַאשטריװ סָאד ןוא ןעלהעמעג ,ןעק
 | ,דנַאה רעד ןיא

 יו ,ןעטלַאהעג סעט'רבה ייוצ יד ךיז ןעּבָאה םורעד
 טנעכערעגסױא ןוא רענעלּפ ,תודוס ךיז טלהעצרעד ,רעטסעווש
 ,רענעמ ןעשיווצ ןעטייהנעש יד ןעמַאזוצ

 טעדליוורעפ סָאװ ,ענירּפושט ַא זיא םעד ןוא םעד ייּב--
 .טגָאזעג ענייא טָאה--! גיטֿכיר טשינ .ןהעזסיוא ןייז סָאװטע

 -עש ַא םענעי ןוא םעד ייּב זיא רַאפרעד רָאנ ,גיטֿכיר--
 | .ענירּפושט יד םעד ייּב יװ ,זָאנ ערענ

 ןעזעוועג גידנעטש זיא ךערּפשעגטּפױה סָאד לײװ ןוא
 ןייז טזָאלעגסױרַא טשינ .ליױמ ןופ לָאמניײק ןעמ טָאה ,ןָאלָאּפַא
 ןיז ןוא ןעיורפ ּוּב גלָאפרע ןייז ,םוטכייר ןייז ,טיײקֿפילגעמ
 ,,,טייקטסיירד

 ןעמַאד יד ןענעז ,ןעריצַאּפש ןעגיטֿבענ ן'ֿכָאנ ,דניצַא ךיוא
 י | ,םהיא ןופ טדערעג ןוא ןעגעלעג

 .ןײרַא ךימ ּבָאה ךיא סָאװ ,ןָאהטעג טוג ךָאד ּבָאה ךיא--
 --טרעגרעעג סע טָאה םהיא .ןעטַאמָאלּפיד יד ןעשיווצ טזָאלעג
 | ,טגָאזעג ענייא טָאה

 .ףיא ,רָאסעּפָארּפ ן'פיוא טקוקרעפ קרַאטש ךימ ּבָאה ךיא--
 1 ,רעפייא ןייז טקעװעג ּבָאה



 ַף
9 

 ,םיופטסאפ

 ,ּבוטש ןֹופ יורפ יד ןעקישקעװַא ,לעװיײט םוצ ,רע לָאז--
 ןעזָאל טשינ הורוצ םהיא לעװ ךיא

 ? טנַאילירּב רעד ןוא--
 -נוא טָאה--,ןהעזעג טשינ טנַאילירב ַאזַא ךָאנ ּבָאה ךיא--

 סָאד זיא ,תונּתמ םוקעּב ךיא טניז--,ןירענייגיצ יד טּפַאֿכעגרעט
 רעד ןוא ,רענייטש עֿכילנהעװעג ,ןעטנַאילירּה ענרעדָאמ ץלַא
 -נַא טנַאילירּב ַא זיא סָאד .רעטסטנַאסערעטניא רעמַאס רעד זיא
 ,לַאּב-ןעקסַאמ ַא וצ טוג ,רעשיקנערפ-טלַא

 םוצ טסַאּפ רימ ןוא ,טנעירָא רעד טנערּב םהיא ןיא--
 ? ,גיטֿכיר טשינ .טנַאילירּב י;עשילַאטנעירָא'נַא ןעטסעּב

 ,רע טסַאּפ רימ ךיוא ןוא--
 טלהעצרעד ,טדערעג גנַאל ךָאנ ןעּבָאה ןעיורפ עדייּב יד

 ןַאהטעגנָא ךיז ךָאנרעד ,רענעלּפ ערעייז ןוא תודוס ערעייז
 ּפעק עֿכילרעטסעװש ערעייז לעגיּפש ןעגעג טג;לעגנעמַאװצ ןוא

 :טקרעמעּב ןייש טַאדַאמ יד ןוא
 -אלפיד יד ןופ טייז רעד ןיא קעװַא ןיּב ךיא שטָאֿכ--

 -יררעּביא טשינ ךיז רימ ןעלעװ ןע'נַאלַאּפָא טימ ךָאד ,ןעטַאמ

 יונעה ערעזנוא ןיא ןעלַאפנײרא טעװ טנַאילירב רעד ןוא ןעס



 .עטכישעג עטלא יד

 -ַאכ ןעֿכילגהעװעו רהיא ןעמונעגנָא טָאה עטכישעג יד

 -ַאמ ןיא ןעּבָאה ןעיורפ עטבילעג ענייז ןוא ןָאלָאּפַא ,רעטקַאד

 -ַאעט ןופ עשזָאל ןיא ןעסעזעג ,טריצַאּפש טרַאװנעגעג סַאטיר
 זיא ,ךילריטַאנ .עגולפסיוא ףיוא ןעמַאװצ ןערהָאפעג ןוא רעט

 זיא רעטלַאהֿכוּב רעשיטדָאטש רעד סָאװ ,סָאד ןערָאװעג ךיוא
 -רעפ ןוא געט עּבלַאה ןעסעזעגּבָא ,ןַאטירַאמ וצ ןעמוקעג טפָא
 -יטדָאטש ןופ ,טדָאטש ןיא ןעּבעל ןעיירפ ןעטיירּב ןופ טלהעצ
 ןעעפַאק-טֿכַאג ןופ ,סעזייר-ןהַאּב ןופ ,ןעירעפ ןופ ,םואעזומ ןעש
 ךיוה-סלעמיה ןופ טייקגיטכיל עצנַאג סָאד זַא ,םעד ןעגעוו ןוא
 | ,דרע רעזנוא ףיוא םורַא ךיוא טּבעװש

 ןייא ןופ ןהעגרעּביא עטפָא סָאד ,ןעמַאזוצ ץלַא סָאד טָא
 ,רעטײװצ רעד וצ גנוקיצטנע ןייא ןופ ,ןעטייוצ םוצ סעומש
 ,רעטייװצ רעד ֹוצ טייקטּבילרעפ ןייא ןופ ,טלַאטשעג ןייא ןופ
 ערהיא .טייקגיהור יד טּביױרעּב ןעצרַאה ןיא ןיַאטירַאמ ייּב טָאה
 ןּוא ןיזטֿכײל ןעסיוועג ַא ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז ןעּבָאה ןעקנַאדעג
 .ךיז ןעסעגרעפ ןעסיוועג ַא
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 -ָאה סָאװ ,רעטומ ַא ןוא רעטָאפ ַא טגָאמרעפ ּבָאה ךיא--
 ָאט .ןעגיואוועג ןוא ןעטסָאמעג רעבליז ןוא דלָאג טימ ךימ ןעּב
 עשז סָאװ .דניק ןוא ןַאמ ַא טימ ןעדנּוּברעפ ןיּב ךיא ?סָאװ זיא
 ןעקנירט ,עסע ,ןעריצַאּפש ןעיורפ ענייז טימ ןָאלָאּפַא ?זיא
 -ניפ ַא סיּפצ ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרעפ ןיּב ךיא ןוא ןרעכיור
 סָאד !ןָא סע טהעג ןעמעװ .עקטסירעירַאק עמַאזנייא ערעטס
 ,עילאווֿפַא ךָאנ עילַאװֿכ ַא טּפַאלק ןעּבעל סָאד ,טשיור ןעּבעל
 -יווש ךייט ן'רעּביא .ךיז ןעטּפַארטרעּפ ,ךיז ןעלעטשּבָא סָאװ וצ
  ,פַאֿכ .עניּברַאפנעדישרעפ ,ןעמולּב ענעסירעגּבָא עגיצנייא ןעמ
 ,גנַאל יװ ףיוא גיטֿכיװ טשינ .רעסעּב זיא עֿכלעװ

 ןעּבָאה ןעטקַאפ ענעהעשעג יד ןעגיטֿכערעּב עטפָא סָאד טָא
 ןָאנ ,טײקגיטכירפיוא ךָאנ טײקֿבילנײּפ יד טּביױרעּב רהיא ייּב
 ןוא טרָאטעג טשינ ןהעשעג טָאה סָאװ ,םעד ךָאנ ,עיצידַארט
 טָאה ַאטירַאמ .ןעסיוועג רהיא ףיוא טגעלעג .ךיז גיטולּב ךָאד
 -עג ןעטֿכעג טָאה יז סָאװ ,עקנעדעג טשינ ןעּבױהעגנָא סיּפע
 רהיא סע טָאה ,טגָאזעג גיטֿכיר-טשינ טָאה יז סָאװ ןוא טדער
 .ןָאהטעג העוװ טשינ

 -עקעּב עפיט ערהיא ךָאנ ,רעטעּפש ןעָאװ עֿכילטע טימ |
 -עג ַאטירַאמ טָאה ,רעטלַאהֿכוּב ןעשיטדָאטש סעד טימ ךיז ןענ
 : טגערּפ

 ?טּבילעג ןעוו טָאה רהיא--
 ּוצ יוזַא יװ ,טסואװעג ןיוש טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעד

 עֿבילצרעה ףױא סיוא ךיז ןעגערפ סָאװ ,ןעיורפ יד ןענעקייל
 :טגָאזעג ךיילג טָאה ,עּביל

 ; רהיא ןוא .טשינ לָאמנייק - ,ןיינ--
 זַא ,טשינ ןעד רהיא טסייװ יצ ,רעניימ טָאג ? ךיא ןוא--

 :ָארטעג טשינ ןעצרַאה ןיא םענייק ךָאנ ךיא ּבָאה ךייא רעסיֹוא
 ,טשינ םעגייק טולָאסּפַא .ןעג

 סָאװ ,סָאד זַא ,טסואועג ַאטירַאמ טָאה ץרַאה ןיא רָאנ
 ךיז רַאפ ןעגָארטעג יז טָאה לָאמַא זַא ןוא ןעגיל ַא זיא ,טגָאז יז
 ,שולַאצ ןַאמ רהיא ךָאנרעד ,רעּביירש על'היבוט ןופ דליּב סָאד
 ךָאנרעד ,סעקיניצקַא עכילרעזיק עהיײר עצנַאג יד ךָאנרעד



 ,תורוד יירד

 סָאד טָאה יז רָאנ ? ךָאנרעד ,ךָאנרעד ןוא םהיא טציא ,ןָאלָאּפַא
 ;טגָאזעג ןוא ,טֿכַאמעג טשינוצ

 ,טשינ טולָאסּבַא ,טשיג לָאמנייק = ,ןייג--
 -רעפ טציז ןָאלָאּפַא יו ,טקרעמעּב ַאטירַאמ טָאה רעטעּפש

 -נַאגעגוצ יז זיא ,טֿכַאנ עגיטסול-סנעבעל רעד ןופ דימ ,טֿפַארט
 ;טגָאזעג ןוא ןענ

 -עג ןעד יצ ,גירעיורט ױזַא סָאװ .ךָאנ ,װאלצַאװ ןיימ--
 ריד רעסיוא זַא ,טשינ וטסייװ יצ ןוא ?טשינ ריד ךיא לעפ
 ?טשינ טלעוו ןייק טלעװ יד רימ רַאפ זיא

 -נעּבילַא ןופ ענימ ַא טימ טדערעג יז טָאה רעטרעװ יד
 ןוא ןַאמ רהיא ןופ טײקנעלַאפעג יד טלהיפ סאװ ,יורפ רעד
 םיטש רהיא ןיא רָאנ .ןערעוו רעטומ ַא טונימ ַא ףיוא םהיא ליוו
 .ערעירַאק יד ןעליפשרעפ רהיא רַאפ ארומ יד ןעגנולקעג טָאה
 -עגוצ טייקטבילרעפ יז טָאה רעהירפ טונימ ַא טימ סָאװ ,סָאד
 ףיױא ָאד םַאונײא ןיא יז סָאװ ,סָאד .שרעדנַא ןעצימע טגָאזור
 רהיא טעװ ,קנַארק יז טרעוװו רעמָאט ,סָאד ןוא טלעװ רעד
 .ןעּביוהפיוא טשינ טעב ןעקנַארק ןופ רענייק

 רעטרעוװ ערהיא זַא ,טלהיפעג טָאה סָאװ ,ןָאלָאּפא רעּבָא
 -עג ,ּפָאק םעד גידנעהערדסיוא טָאה ' ,ןילריטַאנ טשינ ןעגנילק
 : טגערפ

 ? גיטֿפיר סָאד .זיא--

 ןעטלַאהעּברעּפ .ַאטירַאמ טָאה--,גיטֿכיר סָאד זיא סיוועג--

 ךיא יװ ,ןעטֿכַארט טשינ שרעדנַא ךָאד ןָאק ךיא--,ארומ רהיצ
 , .טֿכַארט

 ,גידנעסיוו ,טגָאזעג ןָאלָאּפַא רעדיוו טָאה--- ,טסנעקייל וד--

 .ןייק לָאמנייק ןָאק ןעיורפ עדמערט טימ טֿפעג עֿכלעזַא רַאפ זַא
 | ,ןעקנעש טשינ יורפ

 -ָארשרעד טגָאזעג ַאטירַאמ טָאה--,ךיא ןעקייל ןעד יצ--
 | .ןעק

 וד !טסרעה וד .טײקנעלַאפעג ,ארומ טױער ריד ןיא--
 וד ,ןעגָאװצסױא ארומ ןעבָאה סָאװ ,ענעי ןופ ענייא טזיּב
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 .טיופטסָאמ ,י

 ,גיטליגליילג-טשינ רעטרעו יד טרעהעגסיוא טָאה ַאטירַאמ
 -עגקעװַא ויא יז ןעװ רָאנ ,טרירהעּב וליפַא רהיא ןעּבָאה ייז
 ןוא טַֿאמעג טשינצ רעטרעװ יד יז טָאה ,םהיא ןופ ןעננַאג
 : טֿכַארטעג

 .ֿפיר טשינ טרָאװ ןייא ןייק ,טגָאזעג ןעגיל ַא ּבָאה ךיא--
 ףימ טוג יװ ,ןרעדנַא'נַא ןעגרָאמ ,םענעי טנייה .ַאֿכ-ַאֿכ ,גיט
 ןעגיל ץטימ זיא
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 ,עגָאגאניס .עשיטדָאטשסױרנ יד

 טָאה ,רהָאי-יינ רַאפ רעדָא אנשה-שאר רַאפ געט עֿכילטע

 געט יד ןופ גנורעדנע עסיורג יד ךָאנ זױה סנָאלָאּפא ןיא זעק
 -סעג יװ ,ןעגנַאגעג זיא ןעּבעל סָאד .טנָאקרעד טשינ טֿפענ ןוש
 -ופ ,לָאהַאקלַא רענייפ ,ךיור ,ריצַאּפש ,ןרעטסעגרָאפ ןוא ןרעט
 עטסנרע םּתס ןוא טרילפ ,ןעיורפ ןופ עירעטעקָאק ,ברַאפ ,רעדז
 ,ןױטֿפײל ןופ גנַאהרָאפ םענעדייז ן'רעטנוא ןעֿכערּפשעג-

 -עג ךימ טָאה ןוז יד ןעװ ,גָאט ןעטצעל םעד ןיא רָאנ
 .םיוא ךיז טָאה סע עכלעװ ןופ ,ןרעסַאװ עשיטדָאטש יד ןעקַאנע-

 ךיז טלָאװ ןוז יד יװ טקנוּפ ,ןעקלָאװ רעטֿכידעגַא ןעביוהעג
 :ןעיירש ןוא טָאג רַאפ ןעקלָאו ןעלעקנוט ןייא ןיא ןעּבילקרעפ-
 ,תוליפת ןהָא ,זַאטסקע ןהָא ןעּבעל ַא ,ןעּבעל לעקנוטַא זיא ,ָאש
 ךיק ןיא ןיײרַא ןָאלָאּפַא זיא טלָאמעד .ןערהערט עֿכילטעג ןהָאק
 ;ןעטסניד עגייז טקרעמעּב ןוא

 ,רהָאי-יינ זיא ןעגרָאמ--
 -רעד טסניד יד ךיז טָאה "רהָאי-יינ זיא ןעגרָאמ, טרָאװ ן'טימ

 . סָאװ ,רעדנעּב-זלַאה סנָאלָאּפַא עסייוו-גידורּב עלילטע יד ןיא טנהָאמ;



 ,םיובטסצחמ 6

 :סָאװ ,רעדניליצ ןעלעקנוט םעד ןוא ןערעװ ןעשַאװעג ןעפרַאד
 .רהָאי טוג ַא ןופ ןעֿכײצ ַא סלַא .ןערעװ טצוּפעגסיוא .ףרַאד
 ' .יילש עסייוו-יולּב ןעגנַאהעגפױא ןערעוו גנַאהרָאּפ םעד ףיוא ףרַאד
 -ייוװ רָאּפַא ןעּבילּברעפ רהיא זיא ןערהָאיַארַאּפ ןופ זַא ןוא ןעפ
 | .ץַאלּפ םענירג ן'פיוא ןעריצַאּפש ןהעגוצ ,ךיש עס

 םוצ לַאנגיס רעד רעגינעו רעדָא רהעמ ןעוװעג זיא סָאד = |
 מאה ןערָאװעג גיטרַאפ זיא ץלַא סָאד זַא ןוא .רהָאי םעינ
 "קגייז קנַאדעג ןייז ןופ ןעפרָאװעגּבָארַא טונימ ַא ףיוא ןָאלָאּפַא
 -עו ןעפירגעּב ענעלַאפעג עלַא יד ןעשָאלעגסױא ,ןעיורפ עּביל

 ) :טגָאועג ןוא ץַאסירַאמ ןעג !
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 -"ָאגַאניס עשיטדָאטש יד ןעֿכוזעּב ןהעג ןעגרָאמ וטסעוו--

 | ?עג
 ומָאד ןעמונעגפיוא טלַאק ַאטירַאמ טָאה--? עגָאגַאניס יד--

 ,ךױא ךיא העג ,טסהעג וד ןעװ .ןייז ןָאק--,טרָאװ
 גָאט םעד וצ רעדיילק עגיטרַאפ טסָאה וד ןוא-- |

 ,טוה ןעיולב ַא ןוא דיילק סייוו ַא--
 ?ץיולּב-סייוו ,ּפָאק ןיא ןעמולּב ךיוא--
 | ,ךילגעמ--
 -"יפ-ליּפש עלעג יד ןעּבָאה הירפ ץנַאג ןעגרָאמ וצ ףיוא

 -געטש יװ ,ןײרַא ןעּבוטש עגיטליצ יד ןיא טליּפשוצ ךיז לעג
 טָאה ןָאלָאּפַא ,ןעיױלב ןיא טצוּפעגסיוא ךיז טָאה ַאטירַאמ .גיד
 רעּביא רהיא טרהיפעג ןוא דנַאה רעד רעטנוא ןעמונעג רהיא
 | | ,סַאג רעד

 ףסײה עדימ ַא .רעגיד'ארומַא ןעװעג טציא זיא גָאט רעד
 ,לעטדגיװ טֿכײל ַא ןוא ןעקלָאװ יד ךרוד טקוטעג ךיז טָּאה ןוז
 .,טייקעגדוג רענרַאּפ רעד ןיא טּפָא ןעסירעגניײרַא ךיז טָאה סָאװ
 יא רעמיוּב יד ןופ רעטעלב עלעג יד ןעגָארטעגּבָארַא טָאה
 | | .טדָאטש

 --ַאוצ ךיז ןעמוק רימ ואוו ,להוש רעזנוא זיא סָאד טָא--
 ןָאלָאּפַא טָאה--,טסניד-סעטָאג וצ רהָאיַא וצ רהָאיַא ןופ ןעמ
 הָאט הבוט ַא טָאג סיּפע טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ךייוו טגָאזעג

 ;טרָאד ,לעֿכלהש רעמירָא רענעי וצ ךילנהע טשינ ןוא--



 ,תורוד יירד

 .ןע'נָאלָאּפַא טלעטשעגרַאפ יז טָאה--,םייה סנעטַאט ןיא

 טימ ,ךיא ,ךיא !טיוּבעגּפױא יז טָאה סע רעװ ,וטסייוו----
 םוק טציא ,ןענישַאמ-ערַאּפ ןוא ןעגנומהענרעטנוא עגיזיר עניימ

 ץנעי טשינ ,שדוקה-ןורַא םעד טֿכַארטעּב ןוא גינעווניא ןײרַא

 רעצנַאג ַא רָאנ ,תורוּת-רפס יירד ,ייװצ ַא ןופ עלעטסעק עמירָא

 ךייא ייּב .זח םעד טֿכַארטעּב טציא ,עֿכריק ַא ןיא יװ ,שזרַאטלַא

 סע יא ונוא ייּב ,לעדי עכַארּבעג םירָא'נַא ןעוועג סָאד זיא

 רעטנוא .ןעילַאטיא ןופ ןעּבירשעגסױא ,םיטש-רָאנעט ַא ,רעגניז ַא

 .לדינוח עגידלעטדעטשניילק ענעלַאפעג סָאד ךָאנ טגיל סיפ ענייז
 םעד--עטסגיטֿפיװ עמַאס סָאד טֿכַארטעּב דניצַא ? גיטכיר טשינ
 ןערָאװעג ןעּבירשעגפיוא ףךייא ייּב זיא סָאװ ",הוהי, ןעמָאנ

 -לָאג טימ רֶע ןיא רעּבָא זנוא ייּב ,דנַאװ רעד ףיוא ליוק טימ
 -יווצ טגיל ,קנעדנָא רעגיגיײא'נַא ,טצירקעגסיוא ןעּבַאטשכוּב ענעד
 -טהעו סע זַא ןעמולּב ןוא ןײטשרָאמרַאמ ,ןעטנעמַאנרַָא ןעש

 !גיטֿפר טשינ .האנה טָאג סע טוהט ךיוה רעד ןיא יװ ,סיוא

 יד ןעּבױהעג םיללּפתמ יד ןעּבָאה ךייא ייּב ,תוליפּת יד דניצַא
 רעּבָא ָאד .ןעטַאיזַא ,טהינקעג ,ךיז ןעפרָאװעג ,לעמיה םוצ ּפעק

 ןעהייר יד ןיא רעצעלּפ ענעגנודעג יד ףיוא ןעשנעמ ןעהעטש

 -ןעיורפ רעד ףיוא ףױרַא טרָאד העג דניצַא + ! רענעש זיא סעכלעוו -

 | | .ןעװַאד ןוא עירעלַאנ
 טשינ רעפטנע ןייק רעטרעװ ענייז ףיוא טָאה ַאטירַאמ

 סָאװ ,שנעמ ַא ןופ דנַאטשוצ םעד ןיא ךיז ןענופעג ןוא ןעּבעגעג
 עֿכלעװ ןעגעװ ,רעדליּב ןופ גנולעטשסיואינַא ףיוא ןעמוקעג זיא

 .טשינ גנונהַא ןייק טָאה רע
 ןוא םיטש- -רָאטנַאק יד טרעהרעד טָאה יז ןעו ,ךָאנרעד

 עשיטדָאטש- -סורג יד ןופ תולופּת ענייז ףױא רעפטנע םעד

 ;טֿכַארטרעּפ ךיז יז טָאה ,םיררושמ
  ןיא רהיא טָאה ןערהָאי-רעדניק ערהיא ןיא לָאמַא ,לָאמַא-- |

 טימ טשימעג ,רפוש ן'רַאפ ארומ ַא טשרעהעּב שרדמה-תיּב סנעטַאט

 -קַאּב-סעסיז געט ענעי ןיא ןעוועג ןעטלַאהעּב זיא סע .דיירפ ַא
 יז סטָאה סָאװרַאפ ,טנייה ןוא ,סעכילהערפ גיטייצנייא ןוא סעֿכיל
 8נ9 רפוש-לוק םעד רָאפ טשינ יז טרעטיצ סָאװרַאפ ? טשינ ארומ ןייק
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 ;טשיג רהיא ךיז טרעיורט סע ?טשינ רהיא סע טהערפ סָאװרַאפ
 יד ןוא ,ןעשָאלעגסױא ץרַאה רהיא ןיא טלָאװ ץימע סיּפע יװ
 ,טזָאלרעפ יז טָאה עלי'בר עגנוי סָאד : סיורג ךָאד ןענעז דניז
 זיא שולַאצ ןַאמ ץטימ ,טוָאלרעפ רהיא טָאה רעּביירש ץל'היבוט
 ,ערעירַאק ףיוא יז זיא ּבוטש ןיא ןע'נָאלָאּפַא ייּב ,ןעדנוּברעפ יז
 זיא ואו ,יז טריצַאּפש ןַאמנעגנוי ןעשיטדָאטש ןעדמערפ ַא טימ
 .ײר ץלַא סָאד לָאז סָאװ ,רפוש-לוק רעד ןוא הליפּת יד עשז
 עלַא ערהיא ןעמהענוצ לָאז סָאװ ,ךייט רעד זיא ואוו ? ןעגינ
 ן ? ואוו ,דניז

 טנהָאמרעד ךיז יז טַאה ,םעלַא םעד ןעגעוו גידנעטֿכַארט
 יד ייּב ןייר ױזַא טסילפ סָאװ ,ךייט ןעשיטדָאטש ןעסיורג ןיא
 ןוא ןעלעפעג רהיא טציא זיא רע .טדָאטש ןופ ןרעיױמ עגידניז
 ,ךיז וצ ןעגיוצעג

 בָארַא ,טרָא ןופ ןעּבױהעגפיוא לענש ךיז טָאה ַאטירַאמ |
 ענרָאמרַאמ יד ייּב ךיז טלעטשעג ,ןעגיטש ענרענייטש יד ןופ
 ,רָאטנַאק םעד ףיוא ןָאהטעג קילּב ַא טונימ ַא ,רָאדירָאק ןופ ןעלייז
 ,דנַאװ-חרזמ רעד ייּב טרָאד "הוהי, טפירשפיוא םענעדלָאג ן'פיוא
 ,טייקטייװ רעד ןיא ּפָאק םעד טהערדעגסיוא יז טָאה ךָאנרעד
 -ייהַא ןוא ךייט רעסיורג רעד ןעסָאלפעג גיהור זיא סע ואװ
 ןיא ןעטינשעג ךילקילג טָאה סרעפמַאד יד ןופ ףייפ רעוירעז
 ,ןרעיוא ערהיא

 -יורג א ,וטזיּב גידניז ? וטזיּב ואוו ? ַאטירַאמ ,וטזיּב ואוו--
 {ןעשַאװנײר סָאד טעװ רעװ .וטזיּב דניז ןופ טייק-סנעּבעל עס
 ץטלַאק ענייד ןיא וצ ךימ םהענ ,ןייא ךימ גנילש ,ךייט ,ךייט
 ! !סעמערָא עזָאלדנע



 ,עקסאמ ַא רעטנוא

 ץנַאג רהָאי סָאד ךיז טָאה טדָאטש ןיא רעטניוו רעד
 ,שדוקה-ןורָא ןעכיר רהיא טימ עגָאגַאניס יד .טלעטשעג הירפ
 ןעמולּב ןיא טלעקיװעגניא ןעגעלעג זיא סע ןעֿכלעװ םורַא

 -םימי יד ךָאנ דלַאּב ןעּבָאה ",הוהי, טפירשפיוא רעגעדלָאג רעד
 .טכַאנרַאפ רָאנ סיּפע .ןעסעגרעפ ןעשנעמ עשיטדָאטש יד םיארונ
 -קעלע יד ,טנעפעעג טונימ עֿפילטע ףיוא עגָאגַאניס יד טרעוו וצ
 -רעייפ ַא יװ ,ןעשָאלרעּפ דלַאּב ןוא ןעדנוצעגנַא טרעװ עירט
 .ֿכַארט ןָא ןעמ טּבױה ,עגָאגַאניס רעד רעּבָא טָאטשנָא ,ליּפש-קרעוו
 -רעֿכַאלפ ןופ טֿכענ-ןָאלַאס עשירעמרעווש עסיורג יד ןעגעװ ןעט

 סָאװ ,רעטרע-סגנולייורעפ עגיטכענ ענעי ןופ ,ץנעט ןופ ,קיזומ
 ,ךאלמה לאפר ןופ תודוס יד וצ ןעהיצ

 ןעגנוגיטפעשעּב טימ קעװַא טהעג ןוא ץרוק זיא גָאט רעד |
 ךלימ ,ןייש ןעמהענעגנַא םעד רעטנוא ןיא רעּבָא טֿכַאנ יז
 יד סָאװ ,ןדע-ןג ןעױלּפ םענעי וצ קעװַא טהיצ ןוא םורָאװ ןוא
 םוצ םויּפָא :טֿכַארטעגסױא ןײלַא ךיז רַאפ ןעּבָאה עשיטדָאטש
 ריצַאּפש םוצ םיכאלמ.ןעיורפ ,ןעטעניּבַאק עטריזיליטס ,ןרעֿכױר
 71 ' י ?טשינ ץלַא סָאװ ןוא



 ,סיוּבטסָאמ }

 ןעגנליײװרעפ ןופ ןאזעס ןייז ןוא רעטניװ רעד לייוו
 יד ןעמָאה ,גידנעטש יװ ,טלעטשעג רעהירפ טנייה ךיז ןעּבָאה
 ַא טנעדרָאעגנײא טנייה טכַאשלעזעג רעֿכױה רעד ןופ ןעיורפ
 סע או ,דנעװַא-טסעפ ןימ ַאֹוֲא טסיײה סע .לַאּב-ןעקסַאמ

 .רעפ עֿכילרעפרעק ןעגנורהעגעּב עליטש טקירדעגסיױא ןערעוו
 -רעפ רעד רעטנוא סעגירעטניא עשירעליּפש םּתס ןוא ןעגנַאל
 | ,עקסַאמ ַא ןופ גנודיילק

 ןוא ןעקסַאמ טעטיײרעּברָאפ ןעּבָאה ןרעה ןוא ןעמַאד יד
 ואװ ,רעצרעה יד טהערדעגסיוא רעהירפ געט רָאּפ א טימ ךיז
 -רע ,ןעלדיזסיוא עקסַאמ רעד רעטנוא ןעלעוו ייז ןעמעוו ןוא
 ןוא הרושּב עטֿכעלשַא ןעגָאָא ,ןרעפיוא ,עּביל ןיא ןערעלק
 סע סָאװ ןוא ץרַאה ןיא טּבעלעג טָאה סע סָאװ ,ץלַא סָאװ
 טגנערּבעגסױרַא טגגירעּבנוא עקסַאמ רעד רעטנוא טפרַאדעּב טָאה
 .ןערעוו

 ןעזירק עלַא ןיא טלהיפעג ןעמ טָאה גנוטיירעּברַאפ אזַא
 ןהעזעג ןעמ טָאה סָאד .טפַאשלעזעג רעשיטדָאטשסיױרג רעד ןופ
 -יווצ טנָאקרעד ךיוא ןעמ טָאה סָאד ,"עילימַאפ- -ןעזיורג רעד ייּב
 ןעיורפ עגייז ןוא ןע'נָאלָאּפַא ןעש

 סָאװ ,עילימַאפ-ןעזיור רעד ייּב גָאט ןעצנַאג ַא טדערעגּבָא
 ןעליּפש ןעטייװצ םעד ןענעג רענייא טעװ עילָאר ןימ ַא רַאפ

 -סָאק ןוא ןעקסַאמ ךיז ןעּבילקעגסױא ,טֿכַאנ רעגיטנייה רעד ןיא

 ַא וצ יװ ,ןַאטירַאמ וצ םיהַא ןעמוקעג ןָאלָאּפַא זיא ,ןעמויט
 ,תונוּבשח עכילטפעשעג רָאנ טָאה ןעמ ןעכלעוו טימ ,שנעמ-ּבוטש

 :טגערפעג ןוא
 ?ןעזעװעג טשינ טנייה ץימע ָאד זיא--
 ,טרעפטנעעג ךַאװש ַאטירַאמ טָאה--,רענייק---
 ּ!ןעסָאלשעג עסַאק יד ןוא גיטרַאפ תונוּבשח יד ןענעז--

 ,יונעג---
 ךיא !ןהעג טשינ ץעגרע ןיא טנייה וטסעװ יצ ןוא--

 ףעטפעשעג עגיטייז ןעגעװ קעװַא הע
 ןיא לעװ ןוא ןעטפעשעג עגיטייז ןייק טשינ ּבָאה ךיא --

 ,םיטש סַאטיהַאמ ןעגנולקעג שירענגיל טָאה--ןהעג טשינ ץעגרע 2



 .יתורוד יירד

 .ךָאד יז טעװ ץעגרע ןיא ןהעג זַא ,טסואוועג טָאה יז שטָאבי

 טימ םוא ןוא להוטש רעד ףיוא טגעלוצ ךיז טָאה ןָאלָאּפַא |
 רע טָאה ,דנעװַא םוצ העש עכילטע יד ןעגנערּברעפ וצ סיּפע
 רעד טימ ןַאטירַאמ ףיוא דנעה יד טגעלעגפיורַא ױזַא טַאלג-

 : טעשטּפעשעג ןוא ,טָאּפסעד ןעטלַאק ַא ןופ ענימ-

 .ענעש ַאטירַאמ ,ואוו ץעגרע ךָאד העג--
 יז ןעגיושעג ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגּבָארַא טָאה ַאטירַאמ

 ןעּבָאה דנעה ערהיא .ןעועג טמיטשעג ענדָאמ טנייה סיּפע זיא-
 ,םעטָא םעד גידנעכַאװשּבָא ,טּפַאלקעג טָאה ץרַאה סָאד ,טרעטיצעג |
 טּבעלעגֿפרוד טָאה יז סָאװ ,סָאד טלהיפעג יז טָאה ךיז ןיא ןוא-
 -דערּפ שולַאצ טימ ןעגעל-ןעמַאזוצ םייּב געט עטשרע ענעי ןיא|
 ,לעטַאדעט-

 ליטש  ַאטירַאמ טָאה--,טנייה ּביילּב ,ךָאד ָאד  ביילב--
 ,טשינ ליװ יז זַא ,טסואוועג יז טָאה ךיז ןיא רָאנ ,טעשטּפעשעצג
 ךיוא טעװ ןײלַא יז ןוא ןעביילּב ָאד טנייה לָאז ןָאלָאּפַא זַא
 ,ןייז טשינ ָאדי

 ---,ןייז .ןעמַאזוצ טנייה רימ טימ ,סע טסייה ,וטסליוו--
 -פיד ַא ןופ ענימ יד טֿכַאטעג ןוא טקרעמעּב ןַאלָאּפַא טָאש
 -רָאפ ןייז ּבָא טגָאז סָאװ ,טנַאסערעטניא ןייז וצ טַאמָאה

5" : | 
 -ַאמ טָאה--ןעטלַאה ָאד טנייה ךיד ןעלעװ טלָאװ ךיא--

 סיּפע ּבָאה ךיא .לייוו--,לעֿכיימש ןעטֿכַאמעג ַא טימ טגָאזעג ַאטייש
 ןעגָאז וצ-

 } ליּפשייּב םוצ--
 ,סעֿכילנייּפ ןייק טשינ רשפא ךָאד .,,טרָאװ רעווש ַא--
 יא סע ואװ ,דנַאװ רעד ףױא טקוקרעפ ךיז טָאה יז

 דנעגוי עשי'רוחּב ןייז ןיא ןע'נָאלָאּפַא ןופ דליּב סָאד ןעגנַאהעג-
 ןעטונימ עמירַאװ יד רהיא רַאפ ןָאהטעג ץילּב ַא טָאה סע ןוא?
 *.ענעױֿכ עטֿכייפ, עליו רעד ןיא ,טרָאד ןעינָאלָאּפַא טימ-

 ריד סע טעװ רעמָאט ,ןעגָאז ןעלעוו טשינ טלָאװ ךיא--
 זַא ,טנייש רימ--.ןעוועג-הדומ ַאטירַאמ ךיז טָאה--ןעלַאפ רעווש
 ,קילג םעניילק ַא ןופ רעגערט ןערעװ ןעלעװ רימי

 א
 גָאלש

0 



 .,םיוּב טטאמ י

 :ש/ללק דנעזיוט--,ןעגנורּפשעגפיוא ןָאלָאּפַא  זיא--! ַא-| |
 "טצַאה ןייז רע טָאה--סָאד טשינ ,ןיינ .ּפָאק סרעטלַאהֿכוּב ץפיוא
 ײש* ןופ ךָאנ טמַאטש סע ,ַאטירַאמ--,טקירדעגוצ ץרַאה רהיא וצ
 =:שבעױֿכ רעטֿכײּפ, רעד ןופ עליו רעד ןיא ,טרָאד טֿפענ ענ
 :ץַאטירַאמ ןעלַאפעּב ןָאלָאּפַא ןעטסיופ טימ זיא--! טסגייל וד

 5  טימ טצישעּב טרַאצ ַאטירַאמ ךיז טָאה--,טָאג ייּב
 .ךָאנ טלָאמעד ןופ--,דנעה

 עֿפלעזַא ןיא--,ןעירשעגסיוא ןָאלָאּפַא טָאה--,לעווייט םוצ--
 שאד ןעגָארט קילג סָאד לָאז .טשינ רימ ךיא ליּפש ןעקילג
 --לַאהכוּב רעד ,רעזייה עגיטעטליואוו יד ,לָאטיּפש רעשיטדָאטש
 / ײךָאד ךיא ,רעט

 -=ץוונמחר ַא טימ ןעלַאפעג ךַאװש ַאטירַאמ זיא--.,ןיינ .,ָא--

 "?קנא ...ךילקילגנוא ןיּב ךיא .,,.טשיג ןיּב ךיא--,םיטש עגיד
 | | | / : ,.,ליוו

 ךקאא דנעה ערהיא ןופ ןעסירעגסױרַא ךיז טָאה ןָאלָאּפַא
 |.פַאג רעד ףױא סױרַא ןוא טוה םעד ,רעטופ םעד ןָאהטעגנָא
 קז .יינש ןערָאלק ךָאנ ןיא טירט עטסעפ טימ ןעגנַאגעג זיא רע
 וה א ןופ ּפעלק עטגערעגפיוא ענעי טימ טּפַאלקעג טָאה ץרַאד
 .-ֿבַאֿפעג ןיא טלָאװעג רהיא טָאה רעגעי רעֿבַאװש ַא סיּפע סָאװ
 .שריסלוּפ קרַאטש ןעּבָאה ןרעדָא ענייז ןוא ,ןעמהענ טפַאשנעג

 יפת זייב ןָאלָאּפַא טָאה--,ַאטירַאמ יד רימ גיוט סָאװ--
 "עשב סָאד .רימ ייּב זיא טנַאילירּב רהיא--.,ןײלַא ךיז וצ טדער
 שי "מ ןיא ןעמואושוצ ךיור יו ןיוש זיא ס'רהיא קילג על

 קא ןעלהעפ עֿכלעזַא גרַאק יצ ?תונוּבשה עניימ וצ .דנעה

 "שקיא טימ .טכער ןעּבָאה ןעיורפ עּביל עניימ ,ןיינ !טדָאטש
 פא הפ רעד זיא שרעדנַא ,רעלענש סָאװ ,ןעגידנע ןעמ ףרַאד
 שמד רעּביל ןיימ ,קעװַא ,קעװַא .ןעגנַאּפעג טסענ ןייז ןיא
 | ,לעגיופ

 -ייל ןוא רעטייוו ןעגנַאגעג ןָאלָאּפַא זיא רעטרעוװ יד טימ
 א קויא רַאפ ךיז ןעּבָאה לַאז ןופ ןעריט עסיורג ייווצ יד וי רעט
 יש . סָאװ ,ןעסעגרעפ דלַאב טָאה רע ןוא ןָאהטעג ףיוא לַארּפ
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 תורוד ירד

 =נַא ןופ עזָאּפ רעד ןיא ןעציז ןעבילּבעג זיא ַאטירַאמ |
 יד רעביא ןעלַאפעגרעּבירַא ןענעז רָאה יד .רענעּפרַאװעגקעװַא

 טָאה יז ,ןעלַאפעגנעמַאוצ ןעֿכָארּברעֿפ ןענעז דנעה יד ,ןעגיוא
 ןעּבטש ע"2ל עסירג יד ףיוא טקוקעגמורַא קערש טימ ךיז
 ןעגעג ,ןעבױש יד ףױא ןוא רליב סנָאלָאֿפַא ףױא ךָאנרעד
 -עז ןעינש עֿכלעזַא .יינש רעקיד א ןעלַאפעג זיא סע עֿכלעוו

 -עווש .לעטַאדעסדערפ שולַאצ ןופ ןיוה ןיא ,טרָאד ןעלַאפעג ןענ

 טשינ ךיז יז ןעלָאהרעדיװ ,טֿכענ ענעסָאגעגנָא ,יילַּב טימ יװ ,ער

 ?זיוה סנָאלָאּפַא ןיא ָאד
 םייּב ןָאהטעג ּפַאֿכ ַא ךיז ,לָאמעלַא טקוקעגמוא ךיז טָאה יז

 רהיא טָאה סע רעּכָא ןעריולרעפ סיּפע טלָאװ יז יװ ,ץרַאה
 ,טלעטשעגּבָא סָאװטע

 -ןעקסַאמ םעד ףיוא ,טרָאד זַא ,טנהַאמרעד ךיז טָאה יז

 ענעדישרעפ יד יײב ןעשנעמ ענעדישרעפ ןָא ךיז ןעמוק ,לַאּב

 ענעדישרעפ ,רעימינּפ ענעטלַאהעּברעּפ ענעדישרעפ ןענעז ןעשנעמ

 לָאמַא ,רעצרעה ענעדישרעפ ,ןערעטקַארַאֿכ ענעדישרעפ ,סעקסַאמ
 -טולּב ַא ןופ יו יב עקסַאמ רעד רעטנוא ץרַאה סָאד ויא
 יו ,סטוגַא ןוא סדלימ א סע ויא רעּבָא לָאמָא ,היח עגיטשרוד

 ,סָאד ןהעשעג זיא וצרעד .,דניק ןעריוּבעג ןעיולּב-לעמיה ַא ליב
 טשינ ןופרעד ןיוש ןָאק סע .העשעג טמעג טָאה סע סָאװ
 ז טרעװ סנײאצלַא .ןעמוקוצ טשינ ןוא ןערעװ טרענימעג
 ,דניק ךילצעזעגנוא'נַא ןופ יורפ ַא ,ןיינ 1 רעטומ ַא .רעטומ 8 ןיוש
 רעטנוא ןעצנַאט ןעיורפ ענעלַאטעג ליפיוו ,ָא ,יורֿפ עגעלַאפעג ַא

 | ?ליּפיװ .ןעקסַאמ ןופ טייקגעטלַאהעברעפ רעד

 ןופ ןעמונעגסױרַא ,קנַאש יד ןָאהטעג ףיוא לַארּפ ַא טָאה יז
 5 ךָאנ ענעטינשעגסיוא ,סומרעפ טימ ענעסָאגעּב ,רעדיילק יד טרָאד



 .םיובטסַָאמ 'צ

 -נא דנעה עסייו ערהיא טכַארטעּב ןוא ןָאהטעגנָא ,עדָאמ רעד
 ערהיא .רעדוּפ טימ ןעקַאּב עֿכילּבלעג יד טשיװעגנָא ןוא לוט ן'רעט

 ױ טָאה ןעזעו רהיא ןיא ןוא טנידעג טשינ רהיא ןעּבָאה תוחוּכ
 יז טָאה ךָאד ןהעג וצ טייקכילגעמנוא'נַא ,טייקדימ ַא טלהיפעג
 | ,טנעקיילרעפ סע

 טָאה--ןרעטייהפױא לעסיּבַא ךָאד טנייה ךימ לעװ ךיא--
 א ןעמונעגסױרַא יז טָאה ייּברעד ,ןיז וצ טעשטּפעשעג ַאטירַאמ
 ,טיירגעגוצ טָאה יז סָאװ ,עקסַאמ ענעדייז ,עיולג

 טערַאטסעג ןוא טריבורּפ ןוא עקסַאמ יד ןָאהטעגנָא טָאה יז
 יד טימ ,רעּפרעק ץטימ קורדנייא ןעגידנעשטשילּבַא ןעכַאמ וצ ךיז
 ןעפָאלעגֿפרוד יז זיא לענש ,לענש .ןעגנוגעוועּב יד טימ ,ןעגיוא
 ן'טימ ךיז טקיצטנע ,לרוגיפ גידנעשטשילּב רהיא טימ לעגיּפש םעד
 ,ךעלגנירעיוא יד טקעטשעגנָא ,דיילק םענעדייז רהיא ןופ ןעשיור
 םענעדלָאג ַא ןיא סָאריּפַאּפ א טרעֿכױררעּפ לענש ,ןעטעלסַארּב יד
 : טגָאזעג ןוא קוטשדנומ

 | ?גיטכיו !טֿכעלש טשינרָאג ךָאד ןיּב ךיא--
 עזייב ַא רהיא ןיא טרעפטנעעגּבָא סיּפע טָאה-- ,גיטכיר--

 ! ףיול ,ףייל---,םיטש

 ןָאעס ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא דַארַאקסַאמ רעד
 ןופ ןעּבָאה סָאװ ןרעה ןוא ןעמַאד יד ,רעמהענלײטנָא יד ןוא
 יד ןיא ןעּברַאפ ,טייקטהורעגסיוא טגנערּבעג גנוניואוו-רעמוז רעד
 -ניו ןעגירָאפ ןיא ןעבָאה ייז עֿכלעװ ,תוחוּכ ערעטנומ ,ןעקַאּב
 טלעטשעג טציא סע ןעּבָאה ,טכענ-ץנַאט ןיא טליּפשרעפ רעט
 -יטדָאטשסױרג יד סָאװ ,סעקסַאמ יד רעטנוא .ןָאק ןעטשרע ןיא
 טציא ךיז טָאה ,ליּפש גיניזטֿכײל ַא רַאפ טֿכַאמעג סע ןעּבָאה עש

 ,טפַאשנעדײל ,רעפיוא : עטסגיטכירפיוא סָאד ןעטלַאהעּב רשפא 6



 ,תורוידד יירד

 טהערדעגמורַא ָאד ךיז ןעּבָאה רשפא ,סייוו רעװ ןוא דיינ ,טולג
 -פיוא סיּפע ךיז וצ טכוזעג ןעּבָאה עֿכלעװ ,עטזָאלרעּפ-סנעּבעל
 ...רשפא ,סעגיּבייא ,סעגיטכפיר

 עטנידעּב יװ ,ןעגנַאגעגמורַא ןענעז רעמהענלײטנָא יד

 -רהָאװ עֿכלעזַא טלהעצרעפ ןוא טלעדיזעג ,ךיז טציירעג ,םידש
 ןערָאװעג ןעלַאפעג רעצרעה יד ןענעז ךס ַא ייּב סָאװ ,ןעטייה

 טגָאזעג יורפַא טָאה--,עקסַאמ עצרַאװש וד ,רָאג רעה--
 ַא ןעריּבעג טציא טָאה יז ,עטּבילעג ַא טסָאה וד--,ןַאמ א וצ

 ךיז וטסהערד ןײלַא ןוא לעמיה םוצ טצפיז ןוא טצֿכערק ,דניק
 ? גיטֿכיר יװַא סע זיא .דש ַא יװ ,ָאד םורַא

 ןעפרָאװעגקעװַא ןַאמ ַא טסָאה ןיײלַא וד ,לעווייט ,גייווש--

 ,דָאר סָאד ןעהערד ,ןעווע'לגחמ ןעמוקעג וטזיּב ןײלַא ןוא
 ,גיטֿכיר טשינ--
 -יור ַא וצ עקסַאמ ענירג ַא טגָאז--,רהָאװ טשינ זיא סע--

 ןעסיורד ןיא ןוא ךילהערפ ױזַא לַאּב ן'פיוא ךיז וטזייוו ָאד---,עט
 ! גיטֿכיר .ץרַאה ןייד םירעוו ןעסע

 --,עטייװצ יד טגָאז--.עקסַאמ עגירג ,ליומ סָאד טלַאה--
 ןיא ,העוסיא םענמָארקס א ןעכַאמ וצ ךיז טניימעג טסָאה וד
 .לעיװייט ַא יו ,ךילטפַאשנעדיײל וטזיּב ןע'תמא'רעד

 -רעד ןעבעל סָאד ךָאנ ריד לעװ ךיא ,גונעג ,גֹונעג--

 | ןעסע

 ! גייווש ,גייווש---
 רעד רעטנוא רָאּפ-ןעמוק ןעסעומש רהעפעגנוא עֿכלעזא

 ךיא ןעמ טָאה סָאד .דַארַאקסַאמ ןעשיטדָאטשסיױרג ןופ עקסַאמ
 .ָאד טרעהעג

 יד ןוא דַארַאקסַאמ רעד ךָאנ זיא טֿכַאנרַאפ ןעהירפ םוצ
 גנַאלק ן'רעטנוא .עֿכילּפעה ַא ןעוועג סעקסַאמ יד ןעשיווצ גנוהיצעּב
 טריצַאּפש סעקסַאמ יד ןעּבָאה קי רעלַארעמַאק רענייּפ ןופ
 טימ טנעגעגעּב טָאה ןעטייוצ םעד רענייא ןוא ןָאלַאס ן'רעּביא
 ַא ףױא ,ףיש ַא ףױא גנורענרע-עזייר ַא ןוא טנעמילּפמָאק ַא

 | | ,ןהַאּב

 387 ןוא ןרעייפ יד ךיז ןעּבָאה טֿכַאנ רעּבלַאה ךָאנ ,ךָאנרעד



 .םיובטסַאֿפ .

 יפַאשנעדײל יד יז טקנוּפ ,טנערבוצ לעה ןעּפמָאל עשירטקעלע

 | | .ןעשגעמ יד ןופ ןעט

 יץנעט עדליוו טימ ןעסישוצסיוא ןָא-טּבױה רעטסעקרָא רעד =|

 -ילעּב ,ןעלציװ ,ןעדייר ,ןעגעוועּב ןָא ךיז ןעּביוה סעקסַאמ יד

 ןעפָּא עקסַאמ רעד ןופ דנַאװ רעדנילּב רעד ךיוד ןוא ןעגיד

 יד ,דנעה יד ,רעצרעה יד ןעקירדוצוצ ,רעּבײל יד ןרהעגעּב וצ

 י | ,רע'מינּפ

 ךיא דנעלע ןעגנַאגעגמורַא טֿכָאנ רעהירפ ןופ זיא אטיראמ

 ןטימ ןעשימסיוא טלָאװעג ךיז טָאה יז .עקסַאמ רעיולּב רהיא

 "היא סע טָאה ןָאד .ץנעט ןוא קיזומ ןופ גנַאלק ןוא שיורעג

 ןעּפַאלק ךאווש ַא ,גנוצ רעד ףיוא לעקע'נַא סיּפע ,טוָאלעג טשינ

 סע טָּטה ןרעיוא ערהיא ןיא ןייוועג רעקניניד א ןוא ץרַאה ןופ

 גידנעטכַארטעּב ,דנעלע ןעגנַאנעגמורַא זיא יז ןוא טוָאלעג טשינ

 .סעקסָאמ יד ןופ גנולדנַאה יד

 טָאה ,רעדנועב סעקטַאמ יד טריוורעסּבָא טָּאה יז לייוו |

 טהערד ןעילב ןיא עקסַאמ ַא ,ענייא יװ ,טקרעמעּב גנולצולּפ יז

 יז יװ ,גידנעטש םורַא ךיוא ךיז
 גיריגיינ ןיײלַא ךיז ַאטירַאמ טָאה--? ןייז יז ןָאק רעוו--

 ָאד טוג טשינ ךיז טלהיפ סָאװ ,עֿכלעזַא ךיוא ןעדייט-- ,טגערפעג

 ,לַאּב ן'פיוא

 רעד וצ טקורעגוצ גנולצולּפ ךיז טָאה עקסַאמ עיולּב יד

 : טעשטּפעשעג ןוא ן'ַאטירַאמ ןופ טייז

 ,ןעגערפ וצ ןעּבױלרע ריד ךיא ןָאק ,עקסַאמ עיולפ--

 | ? םַאונײא יװַא ָאד טזיב וד סָאװרַאפ ןוא טזיב וד רע

 ! טוגימ ןייא ןיא ָאד ,ןיּב ךיא רעוו--

 ןיד .ןעגָאז ריד סע ךיא לעװ טונימ ןייא ןיא ,ָא--

 ץרַאה סָאד יװ ,עּפַאלק זומ ץיַאה ןייד ,ןייז סַאלּב זומ םיִנּפ

 ךילהערפ וטסלָאװ שרעדנַא ,טמַאשנעגנַאפעג ןיא עלעגיופ ַא ןופ

 | ?גיטכיר טשינ .עקסַאמ עיולּב ןייד ןיא ןייז

 ?ןעסיװ סע וטספרַאד סָאװ רָאנ ,גיטֿפיר ,גיטֿכיר--

 ןופ םעטָא ןֿכָאנ סע ןָאקרעד ךיא ,עקסַאמ עיולפ ,ָא--

 סיּפע .טקירד ךיד .םיטש ןייד ןופ גנַאלק םעד ןָאנ ,טסורּב ןייד 388 |



 ,תורוד יירד

 פָאק ןיד רעּביא ,טאהעג דניק יולב ַא טסָאה וד .,ץרַאה ן'פיוא
 ? גיטֿכיר טשינ ,טניישעג לעמיה רעוילב ַא טָאה

 ? סָאװ וצ ןוא ןענַאװ ןופ רָאנ ,גיטֿפיר--
 דנַאװ רעדנילּב ַא רעטניה ,עקסַאמ עיולּב ,עקסַאמ עיולג--

 ערעיז ךָאנ ןעבָאה ייז .רעליּפש עמַאזנייא ייווצ ןעהעטש
 -רעפ ןיוש דיל רעייז יז ןעּבָאה ךָאד ,ןהעזעג טשינ רע'מינּפ
 /ףיא שטָאֿכ ,םינּפ ןייד העז ןֹוא ךיל ןייד רעה ךיא .ןענַאטש
 -העטשרעפ .ןהעזעג טשינ הרוצ ןייד לָאמנייק רשפא ךָאנ ּבָאה
 -רעפ טזיב וד !טשינ סע טסהעטשרעפ וד ,ןיינ ,ָא ? סע וטס
 סָאװ ,ןעכלעוַאי ףױא יו ,רימ ףיא טסקוק ןוא טרענייטש
 רעדנואו טגָאז רעדָא דנַאה רעד ןופ םינמיס יד טול טפערט
 .רעד .רענעי טשינ ןוא רעד טשינ ןיּב ךיא ,ןיינ ,ןיינ ,רָאפ
 ןופ ןעריקסַאמעד טשינ ךיז וטסוָאל רעדא טשינ ךימ וטסנָאק
 ? רימ

 ןיא .טרענייטשרעפ ןעטױװ ןופ ןענאטשעג זיא ַאטירַאמ
 ןרעיוא ערהיא ןיא ןוא טייקטונ-טשיגַא טבעלעג טָאה ץרַאה רהיא
 -נילב יד ןעּבָאה ךָאד ,דייר סנַאלַאּפַא ןופ ךָאנ ןעגנולקעג טָאה
 טשינ ,סעֿפילמײה סיּפע ןעצרַאה רהיא ןיא טקעװעג רעטרעו עד
 ןערהַאי רעדנעויוט ןופ יװ ,סעטנַאקעּפ ךָאד ,סעטנַאקעּב

 -עו ָאד ןייג 1 לענש ױזַא ןעריקסַאמעד ךימ ךיא לָאז--
 ,טעשטּפעשעג יז טָאה--,עדמערפ ןַאהרַאפ ןענ

 ףרַאד ךיא .ןעריקסַאמעד טשינ ךָאנ רימ ןָאק ךיא ךיוא--
 -סַאמ רעיױלּב ןיא רעד טגָאזעג טָאה--,ןעגמרט עקטַאמ ןיימ ךָאנ
 .עק

 } ױזַא רימ ןעּבענ טשז-העטש--
 ,העטש ךיא ךיוא--
 ןוא טֿפילמיײהרעפ ךיז ןעּבָאה סעקסַאמ עיולב ערייּב יד

 רעטנוא רהעגעּב רעדליו רעד ןוא ץנַאט רעד .טדערעגפיונוצ
 ןוא שַאר ןעגנַאגעג טרָאד ךָאנ ןיא רעטסעקרָא ןופ גנַאלק םעד
 | ,קרַאטש

 עדעי ןוא ןעטָאשוצ סעקסַאמ יד ךיז ןעּבָאה ךָאנרעד
 389 ,טנָאקרעד רֶעדָא טגָקקעג ךיז טָאה סָאװ ,רעדנוזעב עפורג



 ,םיוּבטסַאמ ,
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 עטייװצ ַא ןעריגירטניא וצ ידּכ ,טנהָאנ ןופ ןעטלַאהעג ךיז טָאה

 ,עּפורג
 -יינ רהיא טימ ךָאנ טדערעג ןוא ןענַאטשעג זיא ַאטירַאמ = -

 -סַאמרעפ יירד ןעמוקעגוצ ןענעז רהיא רעטניה יװ ,ןעטנַאקעּב

 ייוװצ יד ןוא ,ןעטיור ןיא--ייווצ ,ןעצרַאװש ןיא רענייא : עטריק

 / :ץַאטירַאמ וצ ןָאהטעג גָאז ַא ךיילג ןעּבָאה עטיור

 -וקעג טזיּב וד ,ףרואווסיוא'נַא טזיּב יד ,עקסַאמ עיולּב--

 י סָאד טסרעטש ןוא ּבוטש רעדמערפ ַא ןיא ,ןעדמערפ ַא וצ ןעמ

 !טדער סע רעװ ,וטסייוו .ערעדנַא ןופ ןעּבעל

 -עג ,טעשטּפעשעג ךַאװש ַאטירַאמ טָאה--,טשינ סייוו ךיא--

 ? טויּב וד רעװ ,גָאז--,דייר סמענעי ןופ ןעפָארט

 -הענרעפ ,טרָאד ןופ ןעסױטשסױרַא ךיד טעװ סָאװ ,,יד--

 --דנַאטשוצ םוצ ןעגנערּב ךיד ןוא טרָא ןייד ןעמ

 ,יורפ רענעלַאפעג ַא ןופ--

 ! ךילקערש יוװ--
 ןוא טלעדיזעג ,טגידיילעג ץַאטירַאמ ןעּכָאה סעקסַאמ יד

 : טקרעמעּב עקסַאמ עצרַאװש יד טָאה ןַאד .טקורעגּבָא ךיז

 טסעװ וד סָאװ ,לרעטסעװש ,טייצ יד טנהָאנ יא סע--

 יטסמהענרעפ וד סָאװ ,ּבוטש יד ןוא זיוה סָאד ןעזָאלרעּפ ןעפרַאד

 עלעסיּב ַא ,קילג עלעסיּב ַא ןעמונעגוצ שנעמ ַא טָאה ריד ייּב

 ןיא ןעהיצנײרַא םהיא וטסליװ דניִצַא ,טנַאילירּב ַא ןוא םעטָא

 -עג ךָאנ ןענעז ןעטסיופ ענייז ! ןיינ ,ָא .טֿכילּפ ןופ םידעפ יד

 ןרעטשוצ ,ןרעדיײלש ךיד טעװ רע ןוא ריד ןעגעג קרַאטש גונ

 ןיוש ןעּבָאה ןעקילג ליפיו !ַאֿביַאל-ַאֿכ ,טסענ עטיובעגסיוא יד

 יסַאמ עצרַאװש יד .קילג ןייד ךיוא ןוא טרעטשוצ דנעה סמענעי

 | ! ריד סע טגָאז עק
 -רעה א טדער סע יװ ,טדערעג טָאה עקסַאמ עצרַאװש יד

 ןעמ ,םיטש רהיא ןעטלַאהעּברעפ טָאה יז .טֿפענק ַא רעביא רעש

 .טקורעגּבָא ךיז ןוא ,ןענָאקרעד טשינ רהיא לָאז

 -יינ .רהיא טגערפעג ַאטירַאמ טָאה--! ןייז סע ןָאק רעוו--

 ,טרעטיצעג ןעצנַאגניא טָאה יז ןוא ןעטנַאקעּב

 סָאװ :ענעי ןופ ענייא ,עקסַאמ עצרַאװש ַא זיא סָאד--



 ,תוור ירד

 יַאפ עלעקנוט סָאד יװ ,רעלעקנוט רהיא ייּב זיא ץרַאה סָאד

 ןופ רעטכינרעפ ַא ,סנעגעמרעפ ןופ רערעטשוצ ַא זיא סָאד .ריפ

 רעייט ןוא גילייה סָאװ ,םעד ןופ רעגנערּבמואינַא ןוא סנעביולג

 ךיד ןָאק ךיא ,ָאי ?םהיא רהיא טנָאק ,ןעצרַאה ןיא זיא סע

 !  -ינעימעד ןעלַאפעּב ֹוטויּב סָאװרַאפ ןוא ,עקסַאמ עצרַאװש ,טוג

 -יצרַאה ,רעֿכַאװש זיא סָאװ ,ךילנהע טשינ ריד זיא סָאװ ,ןעג

 ריקסַאמעד ךיא רעדָא ,גָאז ,ריד ןופ רעגיטּפַאהרהָאװ ןוא רעג

 ! ךיד
 -נזעּב עדעי ןוא טקורעגּבָא ךיז ןעּבָאה סעקטַאמ יירד יד

 :טעשטּפעשעג טָאה רעד
 ונוא טריקסַאמעד סָאװ ",רעגיניזנהַאװ, רעד זיא סָאד--

 ןעדיימסיוא םהיא רימָאל ,טמוק ,רעלעּב עלַא ףיוא גייונעטש

 עױלּב יד שינָאריא  טּפַאכעגרעטנוא טָאה--.,ןעדיימסיוא--

 -טָאג סָאד ןעהעז סָאװ ,ןעגיוא ןַאהרַאּפ .טשינ דָארג סָאד--,עקסַאמ

 ערעסָאװ ַא רעטנוא ,ךייא ןיא עשירעדרעמ ןוא עטלַאק ,עזָאל

 -קעד ךיא ,טהעטש .ןעּבעל טשינ טלָאז רתיא רוטלוק ןופ עקסַאמ

 ! ןענַאד ןופ טשינ טהעג רהיא ,רע'מינּפ ערעייא ףיוא

 רעד ףיױוא ןָאהטעג ףרָאװ א ךיז טָאה עקסַאמ עיולּב יד

 יי ,טריקסַאמעד רהיא ןוא רעצרַאװש

 רע טָאה ךָאנרעד .ןָאלָאּפַא ןעבילבעג ןהעטש זיא ָאד

 ןעּבילּבעג ןהעטש ןיא סע ןוא עקסַאמ עטױר יד ןעפירעגּבָארַא

 ןוא ךיז טריקסַאמעד רע טָאה ךָאנרעד .ןייש ןוא טֿכַאנ יורפ

 -רעפ ןוא ןעקָארשרעד ןעבילבעג ןהעטש ןענעז עלַא ,ןַאטירַאמ

 ,טרעטיצ
  טעשטּפעשעג ןוא ןיַאטירַאמ טקוקעגנָא טָאה ןָאלַאּפַא

 ?ןענַאװ ןופ וד ןוא--

 ? וד ןוא--
 ,לַאּב ן'פיױא ןהעג וצ טשינ טגָאזעגוצ טסָאה וד--

 .טנעקיילעג טסָאה וד ךיוא-- י

 7 'ו
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 טָאה סָאװ ,ןָאלָאּפַא .ןערָאװעג רָאלק ךַאז יד זיא דניצַא
 רֶע זַא ,םעד ןעגעװ ךיוא ןוא דנַאטשוצ סַאטירַאמ ןופ טסואוועג
 ןופ קעװַא זיא ,עקסַאמ רעד רעטנוא טריטנעמָארּפמָאק ךיז טָאה

 ןעיורפ סנָאלַאּפַא ןעדייר וצ רהיא טימ ןעטימעגסיוא ןוא רהיא
 -ַאעג ןע'נָאלָאּפַא טימ ןעטלַאהעג ץלָאטש טציא ךיז ןעגָאה סָאװ
 -יז ןעזיװעגסױרַא ןעפָא ,סעקסַאמ יד ןהֶָא טציא ןעּבָאה ,טמער
 .ץַאטירַאמ ןעֿכָאטשעג טימרעד ןוא עדמערפ רַאפ ּבייל רע

 -בָא ייז ןופ ךיז ןעּבָאה רעטנַאקעּב-ײנ רעד ןוא ַאטירַאמ
 ןהעזעג ַאטירַאמ טָאה רעטלַאהכוּב ןעשיטדָאטש טעד .טקורעג
 רהיא ןעגעװ ,גיטנעק ,ןע'נָאלַאּפַא טימ ןע'דוס ךיז ןעטייוו ןופ
 -דַארַאקסַאמ יד ןופ ךיז ייז ןעבָאה ןַאד ןוא דנַאטשוצ-רעּפרעל
 + .טקורעגבקט ןעשנעמ

 יד ,עקסַאמ רעױלב רעד ןיא ןהעזעג ךייא בָאה ךיא--
 רעטייוװצ ַא ןופ שגעמ ַא יװ ,טקוקעגֿכָאג ךייא טייצ עצנַאג
 טייקטּבילרעפ רענעגָאלשרעד רעדימ ַא טימ ַאטירַאמ טָאה--,טלעוו
 סָאד וה ,טנימעג ּבָאֹה ךיא .ןעלעפעג רימ טנעז רהיא--,טגָאזעג
 ,ךיא'נַא ךָאנ זיא

 -עגסיוא ןוא ןעגנאגעגמורַא גידנעטש טנעז רהיא ךיוא--
 טָאװ ,שנעמ ַא יװ ,טגידלושטנע ,עטעודנַאלּברעֿפ ַא יװ ,ןהעז
 : .טֿפװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד טשינ טניפעג

 יד רַאפ טּפַאכעגנָא ַאטירַאמ םהיא טָאה--,גיטֿפיר יװ ,ָא--
 טֿכַאד ,לָאמ עטשרע סָאד ןהעזעג ךייא ּבָאה ךיא ,ַאש--,דנעה
 ואו ,דליּב ַא ייּב ! גיטֿפיר טשינ ,עילימַאּפ-ןעזיור רעד ייּב ,ךיז
 ַא טסילפ ןרעיומ יד ךָאנ ,ןרעױמ עֿכױה טלעטשעגרָאפ זיא סע
 ךיז טָאה-- ,יורפ ענעפָאלטנַא'נַא טלַאפ רעסַאװ ןיא ןוא רעסַאװ
 ,טנהָאמרעד לענש ץילּב ַאטירַאמ

 {גנַאל ןופ ןיוש ךיז ןענָאק רימ סָאד ,סע טסייה---
 ןופ גיוא ןייק ּבָאה ךיא ,טּפַאשטנַאקעּב עטשרע רעזנוא--

 ןפוא רעװש רהעז זיא רימ ,ךַא .טזָאלענּבָארַא טשינ ךייא

02 

 .ןעצרַאה
 ,לַאּב ןופ טעדימרע טנעז רחיא ,ךייא טגיהורעּב ךָאד--
 ףױא טנהעלעגנָא ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעטריקסַאמעד רעד



 תורוד יירד

 .ןעגעוו ךערּפשעג ןופ ןערהיטוצּבָארַא טערַאטסעג ךיז ןוא להוטש ַא;

 : טקרעמעּב ןוא ,יורפ רענעלַאפעג רעד טימ דליצ
 ד ןהֶא ןעצנַאט יײז ךערפ ןוא ןעפָא יװ ,טהעז רהיא--

 ...סעקסַאמ-
 ד ןעפור סָאװרַאפ ,ןעגערפ וצ רימ סע טביולרע ךָאד--

 1 רעגיגיזנהַאװ ךייא ןעשנעמ
 ירעייז ביל רהעז ּבָאה ךיא לייוו ,םורעד יקַאט טָא--

 א גיצרעהנעפָא ליוצ ןיּב ךיא .ןעסיירוצרעטנורַא סעקסַאמ
 ןעפור ייז סָאװ ,טֿכענ ערעטסניפ רעייז ,סנעגיל ערעייז ליפוצ העט
 -עייז ,עירעטעקָאק עשיריט רָאנ זיא סָאד ןוא עּביל ןופ טֿכענ ןָא;

 יא טרָאד ןוא "טרעה טָאג; ןָא ןעפור יײז עֿכלעװ ,תומולח עד

 גיזָאלטָאג ןופ רוד ַא זיא סָאד ,תיחשמ ןוא ןטש ןַאהרַאפ רָאפ
 רעפ ,ערעטסניפ ,ןעטקניטסגיא עדליװ ןיא ןעּביױלג ןופ ,טייקי

 עגסױא רוד םעד ןופ ךױא רהיא טנעז !לַארָאמ ענעברָאדצ
 | ! ןעסקַאוװ

 ןעסקַאװעגסױא דלעפ-ןעמולג טושפ ַא ףיוא ןיּב ךיא--

 רערעדנַא'גַא ןעוועג זיא רוד ןיימ ,טעזדנַאלגרעּפ ךיא ּבָאה רעהַאא

 וטדָאטש ןיא גילעפוצ רָאנ טנעז רהיא זַא ,סע טסייה--

 ,ןעריולרעפ ץלַא ָאד ּבָאה ךיא ןוא--
 סנעז רהיא .ןעגָאז ןצ ךייא ךימ ךיא ביולרע דניצַא-- |
 היא ןעפור ןעמַאד יד ןעֿכלעװ ,וַאלצַאװ 'ה ייּב ,ךיז טֿכַאל
 ועד זיא סָאד זַא ,ןעסיוו עשז רהיא טלָאז .ערעירַאק ףיוא ,ןָאלָאּפַא

 .-עמרעפ טָאה סָאװ ,טדָאטש ןיא ןױשרַאּפ רענעטלָאשרעפ רעטשרש

 סנעּבױלג ןוא רעטעג טקעמעגּבָא ,ןעּבירוצ עדמערפ ןופ סנעג-
 וצ טֿכילפ רעייז עגידלושנוא ייּב ןעשָאלעגסױא ןוא רעצרעה ןוש

 ןענעז .םורַא םהיא ןעלגניר סָאװ ,ןעיורפ יד טָא ןוא ,ןײלַא ךיז

 -תיחשמ ןוא עירעטעקָאק :עשלַאפ ןעשיווצ ןעהעטש סָאװ ,עֿכלעזַא

 -גיילק ןופ רוד רעד זיא סָאד ,עילימאת-ןעזיור יד טָא ןוא טּכעב-

 ייולג ןייק ןעגָארט סָאװ ,ןעײגוּפָאּפ-רוטלוק ,ןעטנַאטעליד עֿכיק

 , יטנַאקעּב יד זיא ןעגַאװ ןופ .גנורענירע ןייק ,טֿכילּפ ןייק ,ןעצג-

 1 טפַאש
 303 טקישעג ןעניעַאמ ערעיײז ןעּבָאה יז סָאװ ,םעד ןופ--=
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 יש ,קירַּאפ-ןעמנָארב א טַאהעג ןעּבָאה רימ ,ץיזעּב רעזנוא ןיא
 ,ןעלַאפעג זיא

 ו ןעמוקעג רעהַא ,סע טסייה ,רהיא טנעז--
 -עמַאּפ רָאנ ,דלַאּב טשינ ,ערעירַאק ףיוא ןעלַאפעגניירַא--

 טָאה ךָאנרעד .לעטדעטש ןעטנהָאנ ַא ןיא עינלעשזָאג ןופ ,לעֿפיל
 ןעמונעגניירַא רעהַא עילימַאפ יד ךימ

 עג שינָאריא רעטריקסַאמעד רעד טָאה--,רוטלוק עליופ--
 +פעשירפ ןוא סעדלימ סיּפע זַא ,ןָאקרעד ךיא רָאנ--,טלעֿפײמש
 ךופ דנעה יד ,טקעמעגּבָא סיּפע ךייא ןופ ,רוטלוק יד ,יז טָאה
 :ףיוא לעגיז ןעטיור ַא טגעלעגקעװַא ןענָאה םענעש םעד ןָאלָאּפַא
 טנעֿבער ,טימעג רעייא ףיוא ןעטָאש ןעגירעיורט ַא ,םינּפ רעיא
 ! ןעּביילּב וצ זױה םעד ןיא ךָאנ רהיא

 +ױה סָאד ,טגנערטשעגנָא ןענעז ןעגנוהיצעב ערעזנוא--
 ,ןעזָאלרעפ ךיא זומ

 ףשדנעודנַאלג סָאד ןעפרַאװקעװַא טליוו רהיא בוא ,ָא--
 יז טצעזעּב ןוא ןיוה סָאד טזָאלרעפ ,ךייא ןופ עגידנעטָאש ןוא
 +פשֹװ רהיא .רעגערט-רוטלוק יד טָא ןופ טייוו ,זױה ַא ןיא ץעגרע
 "היא .,שנעמ ַא ןעמוק טעװ ךייא וצ ,ךילקילג ,םַאזנייא ןעּבעל
 ? ףיורעד טהעטשעּב

 -ןצ ןוא טּבילרעפ ַאטירַאמ טָאה-- ,גימיטשנייא ןיּב ךיא--
 ,סע זומ ןהעשעג ,ןהעשעג טעװ סָאד--,טעשטּפעשעג ןעדירפ
 ָופ םידָאפ ןעטיור םעד טּבעװעגכרודַא טָאה רהיא ביוא-- |
 .ןקילג ןעניפעג וצ ףךייא ךיא שניװ ,ןייּפ ליֿפױזַא טימ ןעפעל
 ! ןהעורעדיוו םוצ ,ןעניפעג רהיא טעוו קילג



 { ןיימ זיא טנַאילירּב רעד

  -טע טימ ַאטירַאמ טָאה--.,טנַאילירּב ןיימ ,טנַאילירּב ןיימ--
 וצ טעשטּפעשעג ןעגָאלשרעד ןוא ךַאװש רעטעּפש געט ץֿכיל

 -הָאמּפױא טשינרָאג ליו ןוא ץלַא ךייא קנעש ךיא-- .ןעינָאלָאּפַא
 -עז תונוּבשח ערעזנוא זַא ,טגָאז רהיא ,ןעדלוש עטלַא ןייק ןענ
 -עלַאפעג ןייק טשינ ךָאנ ןיּב ךיא .ןייז סע לָאז ,טגידנעעג ןענ
 ,טנַאילירּב ןיימ .קילג ןיימ ןיא רעֿכיז ךָאנ ןיּב ןוא יורפ ענ
 ןוא ליטש ךייא טימ ןיז ךיא ןעגעזעג ןָאד ןוא !טנַאילירּב ןיימ
 7 ,גיהור

 "גיההר ןוא ליטש, רעטרעװ יד טנָאטעּב טָאה ַאטירַאמ
 ןופ ענענַאטשעגפױא סָאװ-רָאנ ַא ,יורפ ַא ןופ ענימ רעד טימ
 -טע ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה סע םינּפ סרעֿכלעװ ןיא ,טעּב ןעקנַארק
 .ןעלטיור וצ סעדלימ ןוא סעשירפ סָאװ

 סָאװ ,סעֿכלעזַא סיּפע ןייק ,גנוהייצרעפ ןייק גנַאלרעּפ ךיא--
 רחעק ןַאד ןוא , קירוצ טנַאילירּב ןיימ .ןעטעצרעּביא ךימ לָאז
 !ןעדנַאטשרעּפנײא ,ריט רעד וצ םינּפ ןיימ קעװַא ךיא

 595 .עג טלַאק ,שינָאריא ןָאלָאּפַא טָאה--,טשינ דָארג סָאד-- |
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 ןעשנואוו עטסעּב יד ןעּבעגטימ ,ןעגידלושטנע ךיד ןָאק ךיא--.,טגָאז
 וצ ,ןיהַא קירוצ ךיד ךיא זָאל ,סנעגירעּביא .ןיירַא געוו ןיא
 -עג טסָאה וד יֹװ ,ןעּבעל וטסעװ טרָאד ,דניק ןוא ןַאמ ןייד
 רע ןעד ,ןיימ ןעּביײלּב ןיוש ךָאד זומ טנַאילירּב רעד .טּבעל

 ןוא ןעקנַאשעג ןופ רעטסיר םוצ טנהעװעגוצ ןיוש ךיז טָאה
 ,ליפױזַא ףיא ןעצעגעג רימ ןעּבָאה ןעיורפ עּביל סָאװ ,תונּתמ

 ךיא לעװ ,סנעגירעּביא ,ןעסיירוצּבָא ךיז רעווש םהיא זיא סע סָאד
 -עג וצ טיירג ןיּב ןוא תילֿכּת לעקיטש ַא ןעגעװ ןָאהט טֿפַארט ַא
 טעװ ,ךילריטַאנ ,טימרעד ,םהיא רַאפ גנוגיטיגרעפ-דלעג ַא ןעּב
 ,דניק ַא טימ יורפ ַא ןעטלַאהפיוא ךיז

 .ּפעשעג ןעסיברעפ ךילרעטיּב .ַאטירַאמ טָאה --? יוזַא--

 ןיימ סָאד ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה .קנַאד ןעטספיט ןיימ--.טעשט
 ןעּבעל א ,ערעירַאק א ןעװעג רָאנ ןיא ןזיוה ןייז ןיא ןעּבעל
 עסיוועג ןייק ךיא ליװ .ןערעװ טרעטשוצ ךילגעט-גָאט ןָאק סָאװ
 טנַאילירּב רעד ןָאק ,םהיא ןופ ןעּבָאה טשינ גנוגרָאזרעּפ-טנעּבעל

 ' | ? קירוצ ןייז
 ףייז טשינ סע טעװ ןוא ןָאק רע-- |

 3 סָאד סָאװרַאפ--
 ןוא ןעקיטנַא ענימ רַאפ טרעװ ןעסיורג ַא טָאה רע--

 זיא ,ןעטנַאילירּב עיײנ ערעדנא יד טשינ ןענעז סע סָאװ ,סָאד

 ,טנַאילירּב רעטלַא רעד סע

 ןיא ןעװ ןוא ?ורכז ַא יא טנַאילירב רעד ןעוו ןוא--
 -ץעג-זוה ןיימ ןופ ןעּבעל עפיט סָאד ןעטלַאװעּב טגיל םהיא
 ֿ דניז
 ! וטסרעדיולּפ-- |

 ַא ןיִּב ךיא ןעוו .טשינ רעדיױולּפ ךיא ,שנעמ רעּביל ,ָא--
 ךָאנ ּבָאה ךיא ,ןופרעד טסואוועג טשינ ךיא בָאה ,ןעזעוועג דניק
 ערעיט ענעי ןוא םהיא ןעשיוװצ ןעדיישרעטנוא טנָאקעג טשינ
 ךימ ןעמירַאװ רעּבָא דניצַא .טנייה טהעז ןעמ סָאװ ,רענייטש
 ,סניימ גױא עיולּב עגילָאמַא סָאד ,ןוז יד יװ ,ןעלהַארטש ענייז
 ןיש רהעמ ץלַא ,ןיירַא געו ןיא קעװַא העג ךיא רעטייוו סָאװ

 | ךייא ךיא טעּב קירוצ ,םהיא ןיא ךיא העז 8



 רע ,ּבָארַא ןעגיוא יד .טימ ,טלַאק ןענַאטשעג זיא ןָאלָאּפַא
 ןופ טעּבעג םוצ יװ ,רעטרעװ ערהיא וצ טרעהעג וצ ךיז טָאה
 | ,ןעּבעגעג טשינ רעפטנע ןייק ןוא םענעגנַאפעג ַא

 .סָאד ןערהעקקירוצ טשינ רהיא טליװ ? רהיא טגייווש---
 טרהעק ,ָא !טּבױרעּב יורפ עמירָא'נַא ייּב טָאה רהיא סָאװ

 טסייג ןעגידניז םעד ןעּביהפיױא רהיא טעװ טימרעד ןעד ,קירוצ
 ןעשיװצ סע טָאה יז סָאװ ,סָאד ןערהעקקירוצ ןוא יורפ ַא ןופ

 ,טזָאלעג דנעו ערעייא

 ? ןטטניימ יוזַא--

 1פ ןעמָאנ רעייא רַאפרעד לעװ ךיא ,סָאד ןיימ ךיא--

 ןעזָאלסױרַא טשינ ןעּפיל יד
 ,גייווש ,גייווש ,ונ--

 ףיז טזָאלעגּבַארַא ןוא דנעה יד ןעֿכארברעפ טָאה ַאטירַאמ

 םירבא ערהיא ןיא ןוא טרעטיצעג טָאה רעּפרעק רהיא ,ןעהינק

 ,ןײלַא ךיז ףױא תונמחר רעפיט רענעי ,תונמחר ַא ךרוד ַא זיא
 זַא ןוא רדלַאװ ַא ןיא טעודנַאלּברעּפ ךיז טלהיפרעד ןעמ ןעוו

 ההעג וצ טשינ ןיהַא טנערָאװעג ץימע טָאה דלָאװ ץ'רַאפ

 -עב ףראד ךיא סָאװ ,טָאד ךײא ייּב ךָאד טעפ ךיא--

 ףעטעּבעג ַאטירַאמ טָאה--,ןעט

 םהיא טעװ רענייק ןוא ץיזעּב ןיימ ןיא טנַאילירּב רעד--

 | ,ךעמהענקירוצ טשינ

 .ןעלהעצרעד ךייא לעװ ףךיא ןוא ,רימ טגידלושטנע--
 ,גיטכיו טשיג--

 סָאד בָאה היא ןעֿכַארּבע טלעװ ןיימ טָאה רהיא--

 .ןעטעב וצ ךייא טֿפער

 ,רעטרעװ יד טשינ רעה ךיא--

 עב-ולַאה רעדעי טוהט סע סָאװ ,סָאד טוהט רהיא--

 ,רעלַאפ

 ץטּפשמ ףיד ןעלעװ שרעדנא !קעװא ! קעװַא ,ונ--

 יװ ,עטייװצ א ןעטכענ יװ .טנייא לָאמֲא יװ ,ןעטסיופ עניימ
+=+ 

 ..שרעדנא ,עטירד ַא טנייה

 ,תודוד יידד
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 ,םיובטסַאטמ יב

 וצ יװ ,ןיה-רעד ןיא דנעה יד ןעּבױהעג ןוא סיפ ענייז וצ
 -ָארטוצ ךיז טַאה עמיטש עשינַאריא ךילקנערק ַא .רעצישעבַא

 ,גוטש רעד רעּביא ןעג

 1 "לענט יב 5 עמ י



 ,זיוה סנָאלָאּפַא טזָאלרעּפ יז

 ַאטירַאמ זיא ,טרעּבױשוצ רָאה יד ּבלַאה ,ןָאהטעגנָא ּבלַאה
 ,עלעוירּב ַא טניילעג ןוא שיט ן'רעּביא דנעה יד טימ ןעגעלעג

 :טגנַאלרעד סָאװ-רָאנ רהיא טָאה רעגערט-טסָאּפ רעד סָאװ
 ןָאהט רָאנ ,שילרעטסיוא ןעמוקסיוא סע טעװ ךייא ,עטצעשעגג
 ךיז ןעלקיװטנע סָאװ ,ןעשינעהעשעג ןַאהרַאפ .סע ךיא זופ
 ,ןעּבעל רעזנוא ןופ לעמיה ן'רעּביא וצ ןעלַאפ ןוא סַאזגנַאל טשיּב
 ןעמַאוצ ןענעז רימ ןעװ .ןעמַאװצ רענוד ןוא ץילּב רעד יוװ
 -ור עשיטדָאטש יד סָאװ ,עילַאנַאכקַאװ רענעי ףיוא ןעזעוועג
 -מַאזניײא רעיא טקרעמעּב ךיא ּבָאה ,דַארַאקסַאמ-לַאב ןָא-ןעפ
 ןופ םנהיג ןטימ ןעשימנעמַאזוצ ךיז ןעלעוו-טשינ רעייא ,טייק
 ןופ רהיא טנעז ,ךיא יװ טקנוּפ ,ךיא יו טקנוּפ ,ןעטפַאשנעדייל

 -ל עטרעטיצרעפ ןוא ןעקַאּב עסַאלּב טימ ןענַאטשעג סנעטייוו
 ןופ שירעג עט'רוּכש'רעפ עדליװ סָאד טָא טֿכַארטעּב ןוא ןעפ:
 ,גנַאלרעפ-רעּפרעק ןעסייה ןוא יירעלדיז ןופ ,קיזומ ןוא ץנעט
 -עג טָאה ,ךיא יװ ,רהיא .רעפייא ןעכילרהעפעג ןוא דיינ ןופ
 599 ןבעָאה ןעּברַאפ ערעזנוא ,םינּפ ן'פיוא עקסַאמ עיולּב ַא ןעגָארט



 .ששיױּבטסַאמ

 וג ,טַאהעג גיװ ע:ָעדלָּנג ַא לָאמַא סעצײלּפ יד רעטנוא
 ַא לעמיה ןעלּב ץרעטנוא זנוא טָּאה רעליּפש רעֿכילהערֿפ א

 םענעי ןופ ז.וא טָאה ןעּבעל סָאד .ןעגנוועגסיֹוא ,לעדיל ןערעּבליז
 רימ ןעּבָאה לעדיל סָאד ןוא ןעֿפרָאװע גסיֹורַא עלעגיוו םענרעדלָאג
 ןֹוא רעטסעװש ענערױלרעֿפ ןייק טשינ רימ ןענעז .ןערָאװעגנָא
 ,םונהיג ןעלעקנוט ן'ֿפ ןערוּפש יד טֿכַאדצעּב ךיא ןעוו ?רעדירּב
 להיֿפרעד ,טגעלעגקעװַא םינּפ רעיא ףיוא טָאה ןעּבעל סָאד סָאװ
 :םיטש יד .טֿפַאשגנַאּב ןֹוא הטרח ןוֿפ ם יטש עֿכילגעלק-ןיד ענעי ךיא
 ס} .ףיש עגיהור סָאד דניו רעד יו ,טשינ 'הור ןייק ךייא טזָאל
 רהיא ,ָא .ץרַאה רעיא ןוֿפ סענורטס עטיַאצ עניד יד טרעטַאמ
 ַא ןוֿפ דנעה יד .ןיא ןײרַא ךייא טֿפרַאװ ,סענורטס עניד עטרַאצ
 ןרעליּפש ןעדנעשזדנָאלּב ןעדנעלע

 .צץרַאה ליטש 8 טימ רעטרעוװ יד טנעײלעג טָאה ַאטירַאמ

 ןעװ ,ּפעלקיץרַאה עדנעשירֿפרעד ענעי ןוֿפ ענייא טימ ,ןעּפאלק
 ערהיא .ןעסיֹורד ןיא דניו ןעֶגְנמֹולּב ןעטשרע םעד ןעלהִיֿפ רימ
 יילעּב סנָאלָאּפַא ןוֿפ טּפַא קעג דנערעטַאמ ךָאנ ןֶעגָאה ןעֿפײלש
 *ִעֹג שירֿפ ויא ץרַאה סָאד רונ ,רעטרעוו עֿכילקערש ןּוא ןעגנוגיד
 סָאד זיא :ןעּבױלג ןעדלימ ַא טימ טגערֿפעג יװ ךיז טָאה סע ,ןעזעוו
 דנַאה יד ןעגנַאלרעד ךָאנ רהיא לָאז ץימע זַא ,תמא ס ןד ןיא ?תיא
 ןוֿפ ןע'ננלָאּפַא יב ןייז טסייה סָאװ ,םוהּת ןוֿפ ןעהיצסױרַא ןוא
 ףע:טנע ַא ךיז ןיא טָאה יז לייוו ןוא ?ערעירַאק ףיֹוא רעדעװלעּב
 .שולַאצ יי סָאװ ,ענעגייא סָאד ןייז אמּתסמ טעװ סע :ןעמוקעצ
 ןעמונעג ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא יז טָאה ,רבח ןייז ןוא לעטַאדעטדערּפ
 ,טײּברַא רעֿבילנהעװעג רָעד ּוצ ךַיז

 .עגנָא ךיז טָאה גָו ט ןעגיטנייה ןוֿפ טײּבױַא ע5ֿ לנהעוועג יד

 ירענ ןעּבָאה דנעה ערהיא .םִיצּפח ערהיא ןעמיורֿפױא טימ ןעּבױה

 ןעּבָאה ןעגױא עגיהור עױלּב ייווצ יד ןוא ןעֿפרָאװעג ךיז זעוו

 י"א יד ךָאנ יז ןיא :לעגיּפש ןיא ןָאטעג קילּב ַא לָאמ עלַא סעּפע

 ןהעג יז טעװ ,ָאי ןעװ ןוא ?ַאטירַאמ ענערולרעֿפ טשינ ,ענעג

 ןיא רָאג רָעֹדָא ,עילימַאֿפ ןעזיור רעד ןופ זיֹוה ןיא קירוצ וליפא

 וצ ןעלַאֿפ ןוא םיהַא ןערהָאֿפ טעװ יז רעדָא ,עמירָא ןוֿפ זיוה ַא

 4800 ,עכלעזא ףיוא תונמחר ּבָאה; :ןעגָאז ןוא עלַאצ ןַאמ רּתיא ןוֿפ סיֿפ יד



 .{ ורוד ירד

 "?טליֿפרע דניזסועגעל עניילק ַא ריד רעטניה טָאה וָאװ
 רעד ןיא ןעדמעיֿפ |צ א םוצ ןהעג טעװ יז !ןַינ ,ןיינ רינ

 +ןײרַא דנָעה יד ןיא ןעּב}עגר;ּביא םה'א ךיז טעװ יז .ץקסַאמ רעיולּב

 .יסגעּבַאל עסיורג ַא ויא ס'ַאטירַאמ קילג סָאד :ןעגָאז םהיא טעװ יז

 יעל יז :טֿכַארגעג ןעגלָאֿפ עכילקערש טָאה דניז יד .דניז ןופ טייק

 'תונמחר ּבָאה ןּוא ןעזעװ ץנַאג ןיימ ןיא ןּוא רימ } א טציא ןעּב

 !ןעמַאזוצ דניז עניימ טימ ןעּביל טשינ ךימ ו;סנָאק

 =ָעַּבווא ןיֿפ עלעװירּב סָאד טּפַאֿכעג רעדיװ טָאה ַאטירַאמ

 :טנעײלעגֿפרוד ןוא ןעטנַא 2

 לגעלַאֿפעגיךױה רעד ןוֿפ ייװצ יד זַא ,נשינ םורעד טגיול

 *?עיולּב.דניק טָאד ןעװעטַאר ּוצ טוא דנעה יד ײּב ןעּפַאֿכ ךיז ןעלָאז

 ףרהיא טקַאּפרעֿפ ,ןעטלַאהֲעּב סע יז טָאה םעדכָאנ דלַאּב

 .ןעּבילּבעג ןהָעטש ןּוא םיצפח

 יעװעג טשיג רענייק ,ןעטסניד יד רעטיוא ,ןענעז םיטש ןיא

 רעּביא טעשזדנָאלבעג ךָאנ טָאה ךיור-ןעסָאריּפַאּפ רעֿכַאװש ַא .ןעז

 רעײז ןיא עמַאנײא יד טקעדעגֿפױא ןוא טקעדרעֿפ ,בוטש רעד

 סָאד טקעדעגֿפױא  ןוא טקעררעֿפ .,לעג לֿפ ענעֿפַאלשעגני א ?ענ

 יעג ןערױלרעֿפ ןוא ןערהָאי ץונוי יד ןיא ןע'נָאלָאּפַא ןוֿפ דליּב

 | ,בוטש ןוֿפ ןעלקניװ יד ןיא ןעגַאג

 טקוקעגמורַא ךיז גיד'ארומ טָאה -- ,גיטרַאֿפ ץלַא ןיוש ,גיטרַאֿפ--

 סָאװ גיּבײא ףייא ויוה טָאד ןעזָאלרעֿפ וצ ךיז גידנעטיי וג ,ַאטירַאמ

 ןוא -- :טנָאמעג רהיא ןיא סעּפע טָאה -- !טנַאילירּב * עז ןוא --.רעלענש

 ?טנַאילירּב רעד -

 ןיא ךיז גידנענהָאמרעד ןעד ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה ַאטירַאמ =

 ?עסָאלשרעֿפ ןיא טציא טגיל רע זַא ,טקנעדַעג יז טָאה ,טנַאילירב

 גנַאל ןױש ויא רע זַא ןא ןעקיטנַא סנָאלָאּפַא ןוֿפ לעטסעק םענ

 זַא ,ליטש ,דלַאװעג טימ ןעמהענ יז זומ םהיא זַא ןּוא רערהיא טעינ

 .ןהעז טשינ לָאז רענייק
 ןיא ןערָאװעג סיורג טונימ רעד ןיא ןענעז ןעגיוא עיוהיא

 .לָעזַא טֿכװעג ןעּבָאה דנעה יד ,ןעסָאלשרעֿפ ןהייצ יד ,רעכעל יד

 ןעקנַאדעג יד ןיא ןוא ןעֿכוז טֿפרַאדעּב טשינ טָאה יז סָאװ ,סעֿכ

 יז ןעכלעװ ןוֿפ ,רליּב ךילקערש ענדָאמ ַא סעּפע ןעגָארטעג ךיז טָאה 4



 םױּבטסַאמ י

 ,ןייז טֿפרַאדעג רעפעש רעד ןיילַא טָאהו
 ןעֿפױלטנַא ןוא עלעטסנק סָאד ןעסײרּפױא ,םהיא ןעמהענ וצ

 ךיז ייּב טמיטשעּב טָאה ...!ןײרַא טלעוו רעטייוו רֶעד ןיא םהיא טימ
 ןיוש ,ערעדנַא ַא ןערָטװעג *: ןיא טונימ ןייא טימ ןוא .ַאטירַאמ
 שנעמ א רונ ,אטירַאמ עכילגעװעב-סָאוגנַאל ,עדלימ יד טשִינ סעּפש
 .רוטַאנ עלנילנ ע עס ןלשעּב ַא ,ןעגנוגעוועב עלענש טימ

== 

 ,ןעסי רעגֿפ יוא סעּפע ךילעמַאּפ ןוא טר;טנהענרעד ךיז ָאד טָאה יז
 .מערפ ַא יװ ןעגעלעג ןיא ןעּברַאֿפ עליטש יד טימ טנַאילירּב רעד
 זָאל ,ָא, ןעטעּבעג ךיז יװ ןוא ןעטנַאילירּב ערעדנַא יד ןעשיווצ רעד
 טינ רונ ,ךיא ליוו ריד טימ ,ענײמ רעטסעוװש ,ןײלַא חד טשינ ךימ
 ןיא םהיא טּפַאכעג ,| מונעגסײרַא לענש םהיא טָאה יז ןוא "!ריד
 יז ךילקילג יװ :ןערדיא ץרַאה ןיֿפױא דנַאה יד טגעלרעֿפ -- דנַאז

 ,להוטש ןיצ ןעלַאנעגנײוַא םורַא טונימ ַא ןיא ןוא !זיא
 ךיז רעדיו ןוא טרָא ןוֿפ ןענַאטשעגֿפױא יז זיא ךילעמַאּפ

 .יוװצ רעד ןיא טייז רענעי ןוֿפ קירוצ ,ןיהַא .ןעקוקמורַא ןעמונעג
 ןטשינ רדיא טרעטש רענייק ,יירפ זיג יז שי ?יירֿפ יז זיא .בוטש רֶעט

 טָאה יז סָאװ ,םיצפח יד ןעמונעגרעדנַא ּוכ לענש טָאה יז
 יא ןײרַא ליטש ,םײה רָעטייװ רהיא ןופ ךיז ט מ טגנערבעגטימ
 :טקרעמעּב ןוא ךיק

 ?לעּב םעד ןעגָאז טלָאז רהיא ,עלייוו ַא ףיוא קעװַא העג ךיא-

 ףיֹוא  עלעװירּב ַא טז;לעגרעּביא יז טָאה שיט ץ'ניוא .ןוֿפרעד תיבה
 , ,"גיה ייא

 ןהעטש ןוא טקַאהעגוצ ,ריט יד טנעֿפעעג יז טָאה -ָאנרעד

 ,רעֿפ טשיגרָאג טָאה יז יצ ,ךיז גידני טכַארטעּב ,טונימ ַא ןעבעילבעג

 ריט רעד וצ קירוצ ּפָאק םעד טהערדעגסױא ךָאנרַעד ,ןעסעג
 :עג ןוא 'רַאװקיטנַא -עז וַאלצַאװ, :טֿפירשֿפױא םַענעדלָאג ן'טימ

 :טלעמרומ-
 טגעלעג ןעּבָאה יז !רעזייה יד ,ןערעוו ייז ןעלָאז ןערָאלרעֿפ--

 ַײז ןעלָאז ןערױלרעֿפ ,ָא !רעיורט ןעגיּבייא ַא ,ןטטָאש ןערעווש ַא
 ?ואוו ,ך א ףיול אוו ךָאד !ןעֶרעוו



 לייט ןש =

 .,רעצ ןופ טלשוו רעד ןיִש



 ףעד ןוֿפ טָאג עליטש א ןיא טעשזדנָאלּברעֿפ טלָאװ ץימע ןעוו
 טייצ.רעמוז םירא ךיז ןעטײרּפש סע ואו ,טרָשד ,טדָאטש-רעטנוא
 ןעגעל ,עטפצשרע ,רעדניק ןוא ןעיורֿפ ,רענעמ ןוא ,רעצעלּפ ענירג
 ןעטסורב :טעקירטעֿפ יד טימ ךייט םעד רעביאנעגעג- סיוא ךיז

 רע טלָאװ -- ,ט9ו7 עײרֿפ יז ןעמעטָאוצנײראצ ,לעמיה ןעגעג
 ךיז רעצטלּפ קגיטעלב ןייורטסרע ,עטיינשרעֿפ יד ךרוד טציא

 ןעגיקָאטש-ךיוה ַא ןוֿפ לטביטש-םעדיוּב ןייזק 8 ןיא ןעגייקעגֿפױרַא

 ןוא טערּבלַאמ ַא ןענַאטשעג ןיא ,סטכער ,לעּביטש םעד ןיא ,זיוה
 ימַאּפ ןעגעלעג ןעֿפרָשװעצ ןיא טערּבלָאמ רעד ןעבענ טרָצד ,ָאד
 ףעגיטרַאֿפבלַאה 8 ןהעזעג ךיז ןיױש טָאה טרָאד ,שד ןּופ .ןער

 .עג טָאה סע .ןערעװ טגידנעעג םייּב טלַאה סָאװ ,דליּב ַא ,טסויּב

 ףוטש יד טָאה ןעמונעג ןעצנַאגניא .לייא טימ ןוא ּברַאּפ טימ טקעמש
 רשד ךָאנ טשינ טבעלעג טרעוו סע ואוו ,ןרעניב עיירכ ?ג7י ןיא טנָאמרעד
 טֿפ5 עױײרֿפ יד ןוא ןוז יד .רעגייז.טייצ ןעשיטדָאטשטיורג ןוֿפ סָאמ

 .טאהעג טֿפַאשרעה רֶעײז טדָאטש ןיא יװ רהעמ ָאד ןעּבָאד 4



 םיוּבמכַאמ = ,י
 ןוא ןיה ןַאמרעגנוי ַא ןעגנַאגעגמורַא ןיא לירעמיצ םעד ןיא

 :עג ןיא סָאװ ,ענָאדַאמ רעז ןוֿפ דליּב סָגד טֿכַארטעּב ןוא קירוצ
 .ַענ דליּב.תימלוש סָאד טכַארטעּב רעדָא ,דנַאװ רעד ףיוא ןעגנַאה
 .ךיז ןעּב

 יו ךָאד ןעטלַאטשעג ייווצ יד וצ זיא דעישרעטנוא ַארג'ס,
 ןַאמרעגנוי רעד טָאה--"!ןעזעוו:סדלושנוא רעייז ןיא ןענעז יז ךילנהע
 רע גילטסירק ןוֿפ טמיורטעגסיוא ,טלַאטשעג;ןעױרֿפ ןייא .טֿכַארטעג
 :עגןעױרֿפ עשיכע עטייװצ סָאד ,טײקגיצרעהמרַאּב רעֿכילרעטומ
 טייוו יוװ .קלָאֿפ.תימלוש ענעריוּבעג-ךילרעניא סָאד רעהעג טלַאטע
 .ֿבַארטעּב ,טָאה ןצמרעגנוי רעד ,ךיז וצ ןענעז ייז ךילנהע יװ ךָאד ןוא
 ,ןײלַא ךיז וצ ןָאטעג לעֿבײמש ןעֿכילּביל ַא ,רעדליּב עדיּב גידנעט
 טימ גיסיירד ןוא עֿכילטע רהָאי ַא ןוֿפ ןַאמרעגנוי ַא ןָעזעװעג זיא סָאד
 ןענעז סָאװ ,ןעקָאל עצרַאװש ןוא ןעגוא עגיהורנוא עצרַאװש
 .עג עלעקנוט סָאד יװ ,ןערעטש ן'רעּביא ןעגנַאהעגּבָארא גידנעטש
 .רעגנוי רעד ןעזעוװעג זיא סָאד .םיוּב ןעדליו ןעגנוי ַא ןּוּנ סקואוו
 רער ,/רעגיניזנהַאװ , ןעֿפורעג ןעּבָאה עשיטדָאטש יד ןעֿכלַעװ ,ןַאמ
 עיולב א רענעמ יד ןעשיווצ ןעגָארטעג ןעטֿכָענ טָאה סָאװ ,רעגיצנייא
 ןעדיצ ,ןעריגירטניא טשינ ליוו סָאװ ,סע .טסייה ,עקז ַאנ ַא ,עקסַאמ
 .סעקסַאמ ןוֿפ לַאּב ץֿפױא טײקמַאיק ועטֿפױא עכילטֿפַאשנעדײל יד

 רעיולּב ס'ַאטירָאמ ךרוד טדערעגנעמַאזוצ ךיז טָאה סָאװ ,רעד
 ןעֿפורעג םהיא ןעּבָאה עשיטדָאטשסױרג יד יװ רעדָא ,םהרבא ,עקסַאמ
  געג קירוצ 18 רהָאי ַא טימ גנַאל ןיוש ,ןיא ?םיתַארּביא,
 ,עליטש טנגערּבעגטימ ןוא ןײרַא טדָאטש רעד ןיא ןעמוק
 סע ןעכלעװ ןיא ,ןעצעל ַא ,ןעּכעל ַא ןוֿפ ןעגנַאלק עטײװ
 ןוא-ריצַאּפ7 ,ןערהָאי-רדח עניילק ןצזעװעג ןעטלַאהעגרעֿפ ןיא
 :תחמש עגינהָאֿפ-טױר עֿכילהערֿפ ןוֿפ עטשימעג ןערהָאי ,ןערדָאי-ףיטש

 ףךיז טרעטנַאלּפ סע סָאװ ,ץלַא סָאד ,ןעלייפ.רמועּב-ג"ל ןוא תורות
 .יּברַאֿפנעדישרעֿפ ַא ,םענעסקַאװרעד ןוֿפ גנווענירע - עד ן'א ןעמַאזוצ
 ,קיאאזָאמ עג

 טלעװ רעשיטדָאטש.סיורג רעד ןיא ןײרַא זיא רע ןעו רָאנ
 ,ָאמ יד ןוֿפ דנעװ ענרָאֿמרַאמ עטרַאה יד טימ ךיז ןעגָאלשעגנָא ןוא
 ,חי ןיז ןופ קיאַאוָאמ עגיברַאֿפ יד רע טָאה ,רעּבױל-טָשג עיינ ענרעז

 א



 תוריד יירד

 ןוֿפ טרעטייװרעד ךיז טָאה יז .ןערױלרעֿפ דנעגוי רעגיטֿכיל:סטָא}

 *ןעגרָאמהירֿפ ַא ןוֿפ טֿפיל עיולב עגידלושנוא סָאד יװ ,טהיא ןוֿפ

 ןענעז "הוהי, -- שדוק-ןורא ןוֿפ תויתוא ענעדלָאג יד ןיא ,ןערעטש

 .טלעו רעדזמערֿפ רעטייוו ַא ןוֿפ גנַאלקּבָא'נַא םהיא רַאֿפ ןערָאװענ

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטיַא יד ןעלַאֿפעגמוא ןענעז ןעגיוא ענייז רַאֿפ

 טימ ,טֿכַא;יײּב ןֹוא גָאטײּב תוליפת ערעייז טימ ,םישרדמ:יּתּב יד

 .ועסקַאװעגסױא זיא סע ןוא ס'הוהי רעגניזעּב עשיטַאטסקע ערעײז

 טנעמַאנרָא .ןיא טגיל "הֹוהי, ואוו ,טרָאד לעּפמעמ רעד ןעגיוא ענייז ןיא

 +רידוטטסיוא רהיא טימ ענָאגַאניס רעיינ רעד ןוֿפ שדוק-ןורא םייּב

 ,לודג-ןהֹּכ ןעשלַאֿפ ַא טימ חּבזמ רענרעדלָאג רעטיוט ַא יװ ,ןוח ןעט

 ,םהיא ןיא טשינ טּביױלג רענייק ןוא ךיז ןעגיוב עלַא ןעֿפלעװ רַאֿפ
 טימ טהערֿפעג ךיז ןעּבעל עצנאג סָאד טָאה טָאװ ,שנעמ ַא יו

 ירַאה ןיא ןעגָארטעג גנורענירע יד רע טָאה ,טנַאילירּב םענענוֿפעג ַא

 ןיא ןוא ןעגנַאזעג ןיא ,ןעגנַאלק ןיא יז ןעגעגעגסױרַא ןוא ןעצ

 .ןעּברַאֿפ
 יַאֿכ ענעי ןוֿפ ענייא :עײרֿפ א רוטַאנ ַא ן;זעוועג זיא סָאד

 רעד רַאֿפ טײקֿפילהערֿפ עגיבייא ךיז ןיא ןעגָארט סָאװ ,ןערעטקַאר
 :ַאלעמ ןג סיז ַא טימ טּבעװרעֿפ זיא טײקֿכילהערֿפ יד שטָאֿפ ,טלעוו
 ןוא טּפעװעג ךיז טָאה רעיורט רעגיזָאדרעד ןוא ,רעיורט ןעשילַאֿכ

 יד ןערױלרעֿפ טָאה רִע סָאװ ,ןָא טייצ רעד ןוֿפ םהיא ןיא טבעװעג

 טָאה טֿפַאטקנעּב יד ןוא ן'הוהי ןעֿכילדנעגוי ןוֿפ תויתוא ענעדלָאג

 להַארטש-ןעזָאר ַא סױרַא טהיצ ןעמ יו ,ךיז ןוֿפ ןעגיוצעגסױרַא סע
 .ןוז רעטלַאק 4 ןוֿפ

 ףֶלזנוא ןיא ןעּבָאה רימ טנַאילירּב ַארַא'ס ,סע טטייה ,טסהעז---
 !טגָאמרעֿפ ןעּבעל

 טנַאילירּב ןטימ ת'מלוש רעד ןעגעװ טציא גיזנעטֿכַארט ןוא

 :רעֿפ ךיז רע טָאה ,רעּביאנעגעג ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,ץיַאד ץֿפױא
 :ךֵאֹז רענדָאמ ַא ןוֿפ טֿפארט

 רע גדַארַאקסַאמ ץֿפהא ןעגנאגעג רע זיא טֿכַאנײג ןעטֿכעג
 טײקגיזַאלסטַאג ןוֿפ ןעבױטרעֿפ וצ ךיז ױזַא טַאלג ןעגנַאגעג זיא

 ַא טנעגעגצב טרָאד טָאה רע .ןרעױא יז ןיא םהיא טגנילק סָאװ

 ַא -- סעּפע ןֹוא ךילנהע רענייז וצ ,עקסַאמ רעיולּב א ןיא ,יורֿפ 5



 'םיוּבטס ;3 .י

 רעטוג ַא ןוֿפ הנּתמ-הלּכ ַא ,טנַאילירּב ַא ,ץרַאה ן'ֿפױא טנַאילירּב
 רעֿפ ןעּבעל ן'טימ ףמַאק ןיא ךָאד זיא סָאװ ןוא טקנעשעג דנַאה
 טשינ רע זיא .ץרַאה ןייז ןוֿפ טנַאילירּב רעד יװ טקנוּפ ,ןעגנַאגעג)

 ?ערהיא עטֿכישעג-סנעּבעל ןייז טשינ זיא ?ךילגהע רהיא וצ
 רעד ייּב טפַאלקעגנָא טָאה ץימע יװ ,טֿכַארטעג יֹוזַא טָאה רע

 .אטירַאמ ןעוועג זיא טָאד .ריׂש
 .רעֿפ רעיא ןהָא רָאג ,ןײלַא ןעמוקעג ךיא ןיּב טֶא ,טּביולרע-|

 ךיז ט.ה שינעהעשעג סָאד סָאװ ,ךילקילג ךָאד ןיִּב ך'א .גנַאל
 ,טדערעג טכיירד טשינ יז טָאה - !טגידנעעג

 .6 .ןעמוקעג טנעז רהיא סָאװ ןעדירֿפוצ ןיִּב ךיא ןוא --
 ךקאו רהיא טָאה .רַעטנָאלּפיױעקנַאדעג ַא ןוֿפ טײרֿפעּב יו ךימ ּבָאה
 | ?ןע'גָאלָאּפַא טימ טגידנערעֿפ

 9 ַאטירַאמ טָאה -- ,ןיהַא טשינ רהעמ ןיוש העג ךיא ---
 רָאנ ,טגידגערעֿפ טשינ ךיא ּבָאה ,סנעגירּביא --- ,טדערעג ןעסָאלש

 טָאה רהיא סָאװ ,טימרעד תילש רנטוג רעד ןעזעוװעג טנעז .רהיא |
 ףךיז + .ה טימרָעד ןעסירעגרנ טנֹורַא רע'מינּפ יד ןוֿפ ןעקטַאמ יד
 טָאה ס ןעמעוװ רעוװ ןוא טלעדיזעג טָאה סע ןעמעוו רע ,טקעדטנע
 !טלעוויעגירטניא עשלַאֿפ ַא ןיא טרמיֿפעגניײרַא

 .יימש ַא לינָאריא טָאה -- !ּביל ךָאד ךיא ּבָאה סָאד ןוא ---
 .סױרג * גידנעטש ביל ּבָאה ךיא -- .םיהארביא ןָאטעג לעֿכ
 ,ןיהַא טרָאד לײֿפ ןיימ ןעליצ וצ ןוא ןעריקסַאמעד וצ עשיטדָאטש
 רהיא סָאװ ,סָאד עיסעֿפָארּפ רֶעד ןיא ןיִּב ךיא .העוו טוהט סע ואוו
 ןעגױא יד ןיא רעדליב:טנעקערש ייז ףרַאװ ןוא רעלָאמ ַא :טהעז
 טָאה רהיא / צּבָא ..,רעֹּבֶא ,רַאֿפרעד טנייֿפ ךימ ןעּצָאה יז .ןיירַא
 ?רעהַא ןעמוק וצ ךיילג טמיטשעּב

 ןעּבָאה רעטרעו ערעייא ןוא עקטַאמ רעייא !רעהַא ךיילג --
 .דנעה טנָאל| 88 ןיא טשיג רהעמ ןיוש ןיּב ךיא ,ןיינ .ןעֿפורעג ךימ

 ןײמ טעװ ָאד .?נעגעגעּב ָאד ךייא :ַעה ךיא סָאװ ,ךילקילג ןיִּב ךיא
 | .ןליז םייה

 *עדירֿפצ טָנה -- ןייז ָאד ךייא רַאֿפ ךיוא טעװ סָאד --
 טי ןעטייווצ ןיימ ןוֿפ ?ע/- = ַא טגנעה ָאד --- ,םיהָארּביא טרעֿפטנעעג

 5406 טעװ ןעלִיװ רעטוג יועי = ןעװ רונ ןוא ,רעמיצ ּסָאד טמהענ .רעמיצ



 : ת'רוד יירדג

 ןיא קירוצ טנעז רהיא ,ךייא וצ ןנמוק ךיא לעװ ןַאד ,ןעֿפור ךימ
 םירמ ,רעטֿכָאט ןייז טנעז רהיא ןוא עיטָאמ סייה ךיא .םייח רעיא
 ?רהיא טסייה

 ...ַאטייַאכ ,ַאטירַאמ ---
 טיײקדימ ַא סעּפע ןעקרעד ךיא ,ַאטירַאמ רעטסעווש ,ָא --

 .י,ױט יװ -- ,םיהַארּביא טדערעגסױרַא גנולצולּפ טָאה --- ,ךייא ףיוא
 יז טלָאװ ךיא ןוא ךייא ףיוא ןעּבעװש ןעטלָאװ סגעטָאש רעדנעז
 ,םינּפ רעייא ןוֿפ ןעּבײ-טּכָאדַא ןעלעוו

 יֿפעג וצ ןיױה סנעטַאט ןיימ ךיא ןיא ףה ךיא ןּוא ---
 ,ַאטירַאמ טדערעג דלימ טָאה -- ,ןענ:

 | .ךױא סע טָאה רהיא --
 -- .ןעלהיֿפ ךיל קילג ךיז טנָאק רדיא --
 .ךָאד סג ןיּב ךיא --



 וטנַאלירּב רעד !טנַאילירּב רעד

 לרעמיצ סָאד ןעמונרעפ ַאטירַאמ טָאה םורַא געט עֿכילטע ןײא
 יט סייו ןיילק ַא ןענַאטשעג זיא רעמיצ טעד ןיא .ןכׂש רהיא ןוֿפ
 .ליז ןעסייו ַא טימ עלעגיּפש ַא פָאטיױעמולג ןעשירפ ַא טימ לעש
 יד ןעזעווְעג ןיא ייז ןעשיווצ .רעדליפ עֿפילסע ןוא קעלפ םענרעּב
 , .ענַאדַאמ

 ןעֿכַאז-געװ ןוא םישוּבלמ ערהיא טקַאּפעגפױא טָאה ַאטירַאמ
 - .רעטרע יד ףיוא טגעלוצ ייז ןוא

 .ץנוצ לָאמ סעדעי ןוא סנעטייוו ןופ ןענַאטשעג זיא םיהַארּביא
 סע סָאװ ,להיפעג םָעד טימ דנַאטשעּביּבוטש םעיינ רהיא ןעפלָאה
 ונַאל גניליװצ.טולב רהיא טָאה סָאװ ,רעטסעװש עיירט ַא טפלעה
 ץנעי ךיז ןופ ןעמָאװעגּבָארַא רע טָאה לָעמטפָא ןהעזעג טשינ
 טימ ןעגייצרעּביא רהיא טלָאװעג ןוא ןַאמ ַא ןופ ןערינַאמ עלעדייא
 | .טײקלילרעטסעװש רענייר ןייז

 רעייז ןעּבָאה סָאװ ,אמּתסמ סנעזעװ ענעי ןופ ענייא ןיא יז,
 .עג ךיז םיהַארּביא טָאה---,רבדמ ַא ןיא יװ טעשזדנָאלּבעגּבָא ןעבעל
 טשינ ןעמ ןָאק ןעשנעמ ענעֿכָארּבעג עכלעזַא וצ ןוא --- ,טכארט
 .ןֿפעג רעסעּב ןעמ ןָאק ייז .טייקטסעפ עֿכילני מ ןייק ןעזײװסױרַא
 | "טיי ;ֿבילַּבייװ רעכילרעטסעווש רַעד טימ ןעל



 תוי וד ייד

 .ַארּביא טָאה --- ,טייקכילרעדורּב ןיימ רָאפ ךייא געל ךיא---

 .טכעלש טשינ ךימ טהעטשרעפ רֹונ -- ,טדערעג לעדייא רהיא וצ םיה

 םיהַארּביא טָאה--,רעהעגניירַא רעטֹוג ַא ךייא ייּב ןייז ָאד ליוו ךיא

 *ײּב יד רשפא ,יורפ ןייק טשינ ,ןַאמ ןייק טשינ - ,טקרעמעּב רהיא

 'ה |8 טיי זיא סָאװ ,סעֿכלעזַא סעּפע סלַאפנָעלַא ,ןעמַאזוצ עד

 ,רַאװקיטנַא םעד ווַאלצַאװ
 רהיא ףױא ןֹוא רעטרעװ ענייז טרעהעגסיוא טָאה ַאטירַאמ

 ַא ןוֿפ לעֿפײמש רעטױַאצ רענֶעי ןעמוקעגנָא לָאמ עלַא זיא םינּפ

 סעטוג סעּפע ןעּבעל רהיא ןיא לָאמ עטשרע סָאד טָאה סָאװ ,יורפ

 ץרַאה ץפיוא דנעה עדייּב טגעלעגֿפױרַא טָאה יז .ךיז רַאפ טרעהעג

 | :טעשטּפעשעג ןוא
 ןעגעוו טע טֿכַארט ךיא ,ןֿכש רטרעיײט ,ךייא טימ זיא טָאג --

 .גנומהלנעּב רעיא ןִיא ןוא ךייא ןיא סע ןעקרָעד ךיא ,טשינרָאג ךייא

 ךיז ףיױא טגעלעגּפױרַא רעדיװ טָאה ---,הנֿפש עּביל ,ָא--

 שטוב ליפיװ ,דײר עסיז ליפיוו --- .םיהָארּביא ןײלַא דשח ַא

 .ןערעוא ערעייא ןיא םיטש עשלַאפ ַא טימ ךָאנ ןעגנילק ןעגָאזֹוצ

 ינעטשלָאפ טייז ,ךייא ןֹופ רעה ךיא סָאװ ,יד טשינ ךָאד---

 ,גיהֹור גיד
 .ילעוַא ,ערָעײט הנכש ,רונ .גיהור גידנעטשלָאפ ןיּב ןיא---

 | !טרעהעג ןעוו ןיוש רהיא טָאה סעֿכ

 ,ךיו ןעגעװ טשינ טֿכַארט ןֹוא שידניק טשינ ךָאד טייז-- ===

 | ,,טשינ טרעלק רערעדנא ןייק סָאװ

 ןעטלַאהּבָא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה --!ערעיײט הנכש ,--

 טשינ ןעבעל רעייא ןופ עטכישעג יד טלָאװ ךיא ןעוו--.טיהָארגיא

 טימ ,סָאד טשינ ,ףֹוס רהיא טשינ ןוא גנַאפנָא רהיא טשינ ,ןעסיוו

 טשיג ןוא רעדנעביל רעטשרע .רֶעד ןעּביױהעגנָא טָאה סע ןעֿפלעװ |

 ,רערעוולעב ןופ ןָאלָאּפַא טגידנַערעפ טָאה רע ןעֿכלעװ טימ ,טימרעד

 ,רימ טעהייצרעפ ,ָא .טנָאמרעד טשינ ךיז ןעגעװ ךייא ךיא טלָאװ

 .יעגָאז ךייא טע זומ ןוא רעֿכלעזַא ןיב ךיא
 .רעדנואוו ןוא ּפָאק םעד טהערדעגטיוא ַאטירַאמ טָאה רעדיוו

 ךָאנרעד .ענָאדַאמ יד ,ּפָאטױעמולּב םעד ,ּבוטש יד טכַארטעּב ךיל

 :ןעזעוועג הדומ יװ ךיז יז טָאה 9



 םױּבטסַאמ ,י

 ןערהיא לזמ ץ'פיֹוא גידנעטש ךיז טגָאלק הנכׂש רעייא---
 .לָאמַא ןערַאנ ןעקנַאדעג ,ױזַא טשינ סע זיא ךָאד

 .רעװ עֿכלעוַא ךַײא ןוֿפ רעה ךיא סָאװ ,טוג סע זיא ,ָא --
 ,טרעפטנעעג ןעדירפוצ םיהַאוּביא טָאה --- ,..רעט

 ַא זַא ּבָאה ךיא געוו ןעכלעוו ךרוד ,ןכש ,רהיא טסייוו ןוא ---

 ַא :טײקגינײלק ַא סע רהיא טָאה טָא ;גרָאז ןיא טּבעלעג ןעּבעל
 ןָאטעג סווַא היצ ַא גנולצולּפ יז טָאה --- ...רעגיטנַאילירּב ַא ,ןייטש
 .קילג ס'ַאטירַאמ ןֹופ טנַאילירּב םעד ןעגיוא ענייז רַאפ

 ןהָעטש םיהַארּביא זיא --- !טכארּפ ַארַא'ס ,טֿכַארּפ ַארַא'ס ,ָא --

 .לעֿכײמש ןעדנעקיצטנע'נַא טימ ןעּבילּבעג
 ךָאנ סע גָארט ךיא .,טײקשירַאנ ַא ,עגילָאמַא נָא הנתמ ַא--

 ךייא ןעד רע טלעֿפעג ---,טגָאזעג ַאטירַאמ טָאה -- ,דניק ַא יו ,ןֹורּכול
 יַארּביא טדערעג ליטש טָאק-- ,טנַאילירּב טשינ ,טנַאילירב---

 רעוָאר רעד ,םהיא ןופ ּברַאפ יז רימ טלעפעג רקיע רעד---.םיה
 - ...שטשילּב רעליטש

 ;טגיטיוררעפ ךיז טָאה ַאטירַאמ
 !קנַאד םענעש ַא--
 ץנייז רַאפ טלעטשעגקעװַא טנַאילירּב םעד טָגה םיהַארּביא

 ,ץרַאה רהיא וצ טגעלעגוצ ךָאנרעד ,ןעגיוא
 / ףיא ןעוו--,טדערעג ליטש םיהַארּביא טָאה---,גידריווקרעמ-- = |

 ּבָאה ךיא זַא ,סיוא רימ ןיז טֿפַאד ,הנתמ-הלּכ רעייא טכַארטעּב
 רעייא ףיֹוא ןוא ןעיולּב ַא לעמיה ַא ץעגרע ןופ ןעסירעגסױרַא יז

 הלּכ ַא לָאמ עטייוצ סָאד טשינ טציא רהיא טנֶעז .טגעלעג טסֹורּב
 - ןעקעוורעד וצ רהיא ןיא ידּכ ,טגָאזעג םיהארּביא טָאה---?ןערָאװעג
 ךיא .סיוא ױזַא טהעז רהיא ,ָאי---.ןײלַא ךיז ןעגעו ןעקנַאדעג עטוג
 ,,.ןטגנערּבעג סעטֹוג סעּפע רימ טָאה רהיא סָאװ ,טימרעד ךילקילנ ןיג
  ןעמַאװצ עדייּפ ט5ײל היא ,ןָאטנָא גיהור תנתמ יד ט;ָאק רדיא

 -ַא יװ ,טרערעג טָאה רע ,ליטש טדערעג טָאה םיהַארּביא
 ,ןהעזעג טשינ גנַאל * עכסעווש ןייז טָאה סָאװ ,רעדורּב רעטבילרעפ
 רע זיא רעװ .רעזעלרע ַא יװ ,ןעגיוא יד ןיא טקוקעג םהיא טָאה יז
 40 .?רעװ ,ּבוטש יד זיא רעװ ?ָאד



 לירּב רֶעֹד ןוא רע .טנַאי

 ,ןעּביױהעגנָא ןֹוא רעמיצ ס'ַאטירַאמ ןוֿפ סױרַא זיא םיחַארּביא

 .עג ןוא קירוצ ןוא ןיהַא בוטש ן'רעּביא ןהעג וצ ,רעגייטש ןייז יװ

 .יימ ןוֿפ ויטקעּפסרעּפ רעד ןיא ךימ טֿכַארטרעֿפ ךיא ןעוו *:טֿפַארט

 ןערעטש רעױלּב ַא יװ רימ יז ןעניײש ,ןערהָאי:לעגנוי עטייוו עג
 ,הרונמ יד רימ זיא ןערעטש רעיולּב ַא יװ ,לעּפעג ןעלעקנוט ַא ךרוד

 ןוח רעד יװ ,טשנעּבעג טכיל ע'ושּכ ערהיא טָאה רָעטומ ןיימ ואוו

 יעג ןיא ןענָאנ ס'הוהי יװ ןוא טקישעג טָאג וצ הליפת ןייז טָאה

 רעגיצרעהמרַאּב רעגיצנייא ,א ,זַאטס72 טימ ךיוה ןערָאװעג טּביױל

 ֹוד יװ טקניּפ ,םיטש ןייד ךאווש יֹוזַא טציא טרעטיצ סָאװרַאֿפ !טָאג

 !רָעּבױל ןוא רעשנעּב ענייד ןוֿפ ןערעװ טגיריילעּב טעּכע טסלָאװ

 ַא ןיא סיּכע !רעטעּב ענייד ןוֿפ דנעה יד ןַעלַאֿפעג ןענעז סָאװיַאֿפ

 רעה ףיא ,טָאג ,ריד רַאֿפ ךיא העטש טייקטמיטשעּבנוא ןוֿפ טלעוו
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 .ייד ןוֿפ גנַאלק םענרעּבליז עד ,גנַאלק ןעגילָאמַא ןעטייוו ןייד רָאנ
 ?דניצַא ןוא .רַעײצעֿפַארּפ ןוא טיאיבנ ענייד ןוֿפ ,רעגניז ןוא םיול ענ
 ,יּברַאֿפ.ליטש עזָאר ַא ,טנַאילירּב ַא ןהעזעג גנַאל טשינ ָאד ּבָאה ןיא
 יד טשינ --- טנַאילירּב רעד זיא רעװ .ץרַאה סיױרֿפ ַא ןוֿפ עימק עג



 .םיוגס 2 ,י

 ןעכילדנעגוי ןעגיצניא םעד ןוֿפ ןערעַײֿפ ןוא ןעּברַאֿפ עטסליטש
 .עּגרעֿפ א טימ ןוא ןּברַאֿפ עזָאר עליטש טִימ טנַא לירּב ַא ,ָא ?הוהי
 רענייר רעד יװ ,ןעּבױלג ןוֿפ דלושנוא יד יװ ,שטשילּב םעגעטנַאה
 ּבָאה ?רימ ןיא גנורענירע יד טשינ טּבעל ,קילּבילעדיימ רעטשרע
 ןעריל עפ יז ּבָאה ךיא ,סָאװ ?טַאהעג עימק ַאוַא לָאמַא טשינ ךיא
 ,רעֿפ ויא רע !טנַאילירּב ַא !טנַאילירּב ַא, !תורוד טימ ףמַאק ןיא
 .עטש רעכילדנעגוי רעטשרע רעד יװ ,ןעגיוא עניימ ןוֿפ ןעדנואווש-
 םיהַארּביא "טויב ואוו !וטזיּב ואוו !טֿפַאנ-סטרוּבעג ןיימ ןוֿפ ןער
 סע יװ .טנַאילירּב םענערױלרעֿפ ןייז ןעגעװ טכַארט}ג ױזַא טָאה
 .ױרֿפ יד ןוא טנַאילירּב רעד ןעמוקעג ץנַאדעג ץֿפױא םהיא זיא
 ױרֿפ ןייק טשינ .שועװעג טשינ םהיא רַאֿפ ןיא סָאד ,גידריווקרעמ
 .עג סָאד ןיא רעֿכיג ,גנורהיצ ןייק ןוֿפ סעֿכלעזַא סעּפע טשינ ןוא
 ַא ןעטימ ןיא טָאה לעגנוי ַא סָאװ ,ענערױלרעֿפ 8 עימק א ןעזעוו
 םהיא ןיא ,םעד ןעגעוו גידנעטֿכַארט ןוא .ןענוו עג טֿכַאנ ערעטסניג
 ,טנַאילירּב רחיא טימ יווֿפ יז ןעלעטשקעװַא טעװ רע :ןָעלַאֿפעגנײא
 רענעלַאֿפעג ,טָאג ןגבײרשרעטנוא ןוא ןעלהָאמסױא יז טעװ רע
 ' : ,. הוה,

 "רַב ןַײק יה טשינ טנַאילירּב םעד ןעלהָאמסיוא טעװ רע
 .םעד ןיא ,םינוגנ ךס ַא טימ ץרַאה ַא סעּפע יו רונ ,ןייטש ןעגיטנַאיל
 / ,לעמיה ןעזָאר ןייז ןוֿפ ןעברַאפ עטסֿכילדנעגוי יד ןַײז טעװ ץרַאה
 .רצדניק ענייז ןוֿפ טעבעג סָאד ,זוליֿפּת עניילק ענייז ןופ םיטש יד
 םעד ןיא ןעלהק סהא רע טנװ ץלַא סָאד ,ץלַא סָאד .טכענ עש
 .טנַאילירּב ןעזָאר ם:3 ילק ןוֿפ טלאטשעג

 טימ ױרֿפ רעד ן:געװ ,ךיז ןעגעוו טכַארסעג רע טלה ױזַא
 טּבעװשעגֿברד טָאה עלעֿבײמש ךילקילג ַא ןוא ,הנתמ:הלּכ רהיא
 .ןעַּפיל ענייז
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 ,ןעקנעדנַא םוצ

 .רעפ לענש ךיז טָאה יז ,הירֿפ ןענַאטשעגֿפױא זיא ַאטירַאמ

 גידנעטכַארטעב ,ןוא טעלַאוט םענעדיישעּב רהיא טֿפָנמעג ,טמעק

 *ב יז טָאה קעלֿפ ןעסיײװ ַא טימ טקעלֿפרעֿפ ,עלעגיּפש ןיא ךיז

 רוגידעּבעל ןוא רעיירפ ,רענעש זיא הרוצ עד'מ רהיא זַא טקרעמ

 יעגמוא 'ךיז יז טָאה ךָאנרעד .ןעינָאלָאּפַא ןוֿפ ןעלגיּבש יד ןיא יו

 יעג סָנד ,ענָאדַאמ ַא ןעגנָאהעג זיא סע ואוו ,דנעו יד ףיוא טקוק

 ן'טימ ןָאטֶעג רהיר ַא יז טָאה ייּברעד .ױרּכ רעגילייה ַא ןוֿפ טלַאטש

 :טֿכַארטעג ןוא טנַאילירּב רהיא רעגניפ

 יד .טלעװ עֿכילקילג עמַאזנײא'נַא !םּורַא זיא ָאד טוג יו --

 .ניק ,עיירפ סגעגינעגרעֿפ ,סנעגינעגרעֿפ עכוג וצ רהיא טגָאז טלעוו

 ןעלעװ סע .םייהרעז ןיא עיטָאמ ןעטַאט םייּב ,טרָאד יװ ,עשיד

 ןפ טשינ ןעגױא עֿכילקערש יד רהְיֹא ףיוא רהעמ ןעקוק טשינ

 .ווַאלצַאװ 'ה ןוֿפ ןעגנַאלרעֿפ עגידניז יד טשינ ןוא עלַאצ ןַאמ

 טלהיֿפעג טשינ טאה יז זַא ,ןיוש זיא גנַאל יװ ,סנעגירביא

 ןופ רכז ןטימ ןיוש גנַאל ,ָא ?קילג ענעדירֿפוצ:ךילרעניא סָאד

 יצעל ,העטצעל ןייז יװ ,ן,דגואוושרעֿפ סע זיא רעּביירש על'היבֹוט 3



 ,םױּבטסַאמ יי

 יז טלהיֿפ דניצַא .טנייז קנַאשעג עטצעל סָאד יװ ,קילּב-סעּביל 'ועט
 ,ץגייא יד ,ּפעלק-ץרַאה ענעגייא-ענעגייא יד ,ךילקילג ײנסֿפױא ךיז
 ךעגיטכיל ַא ,ןיינ ?רעּביײרש ץל'היבוט .,ןעקירד-דנַאה  ענעגילאזעג
 רענ ;י ףיוא  .ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה יז .םהיא ןופ ןֶעָאע
 .רע דענילקילג רעליטש ַא ןיא ןע:נַאגעגמורַא םיהַארּביא זיא טייז
 ןעזָאר ַא טימ ױרֿפ ַא טבעװשעג טָאה ןעגיוא ענייז רַאֿפ :גנוטרַאוװ
 | | ,טנַאילירּב

 ,לושטנע ךיז ַאטירַאמ טָאה -- ,טסיירד וצ רשפא ןיּב !ןי+ --
 .ָאלשעג גיהור ךָאנ סיווֲעג טלָאװ רהיא .ךייא רעטש -יא - ,טגיד
 ...ךָאד .ןעֿפ

 טָאה - ,סיֿפ יד ףיוא גנַאל ןיֹוש העטש יא ,ןיינ ,ָא --
 זנוא יב ןיוש סָאד זיא ,סנעגירעביא -- ,םיהַארּביא טרעֿכיזרעֿפ רהיא
 וצ ביל ןעּבָאה ןעשנעמ עשיטדָאטש:סױרג יד  .טיהנהעװעג ַא
 לָאז גָאט ןעּבלַאה ןוֿפ ןוז יד וַא ביל ןעּבָאה יז .טעּפש ןעֿפָאלע
 ביל ןעּבָאה ,טרהעקרעֿפ ,רעּבָא רימ ,ןעסײרֿפױא ןַעגױא יד יז
 ,טלעוו סכָאג ןיא סױרַא-טהעג יז רעדייא ךָאנ ןוז יד ןעגנַאֿפּפמֶע 'וצ

 .ַאמ טדערעג גידלעכיימש טָאה---.,.יד ןופ ןיג ךיא ...ךיא--
 עניילק ,עניילק יד ןופ טייהנהעוועג ַא ךָאנ סע ּבָאה ךיא ---.ַאשיר
 ..,ןערהָאי

 ,טפַאשנעגייא ןייא ןופ רעדניק רימ ןענעז ,ָא !גיטֿכיר--
 ןפיוא רעגניפ יד ט'מ ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה םיהַארּביא-- |

 ןוא טייקגיטסול ןייז ןעזיײוװועּב טלָאװעג טָאה גנוגעוועּב יד ,שיט
 רעשיטדָאטש-סױרג רעד ןופ ןעמהַאר יד ןיא ןעבעל טשינ ןייז
 סֶע .םהיא ןיא טֿפיטרעּפ טונימ רעד ןיא ךיז טָאה !טירַאמ .טלעוו
 .סױרַא ךיז טָאה סָאװ ,לעֿכײמש רעפרַאש רעד ןעלעפעג רהיא זיא
 ,ןעגנוגעוועּב עיירפ ענייז ,ןעּפיל ענייז רעטנוא ןופ ןעטינשעג
 .נעּביל.ךילרעטיר ןוא סעֿכילרעטָאפ סעּפע טגָאזעגוצ ןעּבָאה סָאװ
 ,ןעמַאזוצ סעד

 יירפ טָאה--- !טדָאטש ן'רעטנוא ָאד רימ ןעּבעל יֹוזַא טָא--
 .סיס ַא ןהָא ןעּבעל רימ --- .ט'הַארּביא ּפָאק ן'טימ ןָאטעג הָערד ַא
 יז ,עשיטדָאטשסיורג יד ,אלימ .גנונדרָא רעשיּתּבה:לעּב ַא ןהָא ,םעט
 :644 בורס גנונדרָא יד ןעמהענ ןוא ןערהיר טשינ םעד ןהֶא ךיז ןענָאק



 תורוד ײרצ

105 

 יו ,רימ ןַעּבעל ,ערָעדנַא רימ ןענעז ,טוג ,ונ .םירבק יד ןיא טימ

 טּבַײלּב רעּבָא עגַארפ יד .ןעטסענ עמירָא ערעייז ןיא לעגיופ יד

 טייהנעגעלעג רעד ייּב ףייא טלָאװ ךיא ?ןענעז עֿכילקילג יד רעוו ,ָאד

 .ַאטירַאמ הנֿכש ,טײצלָאמ ןעמירָא'נַא ןעסעטימ טלָאז רהיא ,ןעטעּב

 י/ביא---.ַאטירַאמ טרעפטנעעגּבָא טָאה ---,ךייא קנַאד ךיא---

 .שיט רעייא ייּב ךיא ּביילּב ,רהעז ןירעד טהעג ךייא ןעוו ,סעגיר

 : ,ךיא ץיז טָא

 םהיא ףיוא .רעטיירּב ַא ןעזעוועג זיא סמיהַארּביא שיט רעד

 ענעכעלּב עטלָאמעג ַא ,רעסָעמ א ,טיורּב ןעגעלעג גנונדרָא ןיא זיא

 ןייז ןופ ןעריּפַאּפ ןוא טעיניל ,ןעּברַאפ יד טימ טשימעגסיוא ,ץַאט

 ןיא טָאה ַאטירַאמ .טצעזעגקעוַא עדייב ךיז ןעּבָאה ייז ,טייברא

 .לײטנַא ןעלַאינָאמערעצ רהיא ןעמונעג הדועס-ןעגירָאמיהרפ רעד

 ן'פיוא ןעגיוא יד טזָאלעגּבָארַא לָאמ סעדעי טָאה יז לַײװ

 יָאמש יד ןעקרעמעּב טנָאקעג םיהַארּביא טָאה ,שיט םענעפרָאװעגנָא

 ענעדלָאג ידו ,ךעלנברגױה עפיט יד ,דנעה עגידֿכעלגנעל על

 ייווצ ןוא טנַאילירּב רהיא ןעגנַאהעג זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,רונש

 .זיוה סנָאלָאּפַא ןופ לעגיז רעד---ןעגיוא יד רעטנוא ןעקעלפ טלעג

 :ןעגנולקעגנָא ן'מיהַארּביא ןיא טציא ןעּבָאה טַאטירַאמ ייווצ

 יעדייז :עיטָאמ 'ר ןופ הדיחי-תב ענעדלָאג יד ןעזעוועג זיא ענייא

 ,לושנ'א:לעדייא יד ,ענעלַאפעג יד---עטייווצ יד ,ןערונש-לעקיוװ ענ

 ייול ייווצ .דנעה.סרענעמ עֿכערפ סנָאלָאּפַא ןופ יורפ ענעלַאפעג-גיד

 טָאה עטשרַא יד :ךיז רַאפ ןהעזעג רע טָאה ןעטלגטשעג ערגט

 ןיא תוליפת עגילָאמַא יד ןופ ןעסורג טימ טגיוװעגנייא יװ םהיא

 טָאה עטייווצ יד ,ןעּבױלג-סטָאג ןעגניז ןעגילָאמַא ןופ ,זיוה סנעטַאט

 ,סַאטירַאמ ןיִא ענעלַאפעג.ךילרעטומ ,עלוכסדיײלטימ סָאד טקָעװעג

 דנַאר םייּב טײװ ,טייוו ,ןעפרַאה ןופ גנַאלק ן'רעטנוא יװ

 ןעגידרעטיצ א סעפע טלהיפעג םיהַארּביא טָאה ,לעמיה ןוא םי ןוֿפ

 ןערהערט ןעפורעג סױרַא טָאה סָאװ ,ןרעיוא יד ןיא ָאֿכָע ןעלופסדיילטימ

 יב טּנָא ךיז ןעסייר ןעגױא יד ןיא ןערהערט יד .ןעגיוא יד ןיא

 ןופ ןעסורג זנוא טגנערב ץימע ןעוו ,תושמשה-ןּב ןיא סױרַא זנוא

 .ןוז רעדנעהעגרעפ רעטייװ רענעי



 .,םיוּבמ +מ ,י

 טָאה--,טנַאקעּב רֶעטנהעג ןיוש ןע:עז רימ ןעוו ,דניצַא--

 יןעגָאז סעּפע ,הנֿכש ,ךייא ךיא לעװ---,םיהַארּביא טדערֶעג ליטש

 יכַארטעּב טוג ךייא לעװ ךיא ,רימ רעּביאנעגעג ןעציז טעװ רהיא

 ַא ןעּבעג ךייא לעװ ןוא טערּבלָאמ ןיימ ןעמהענ לעװ ךיא ,ןעט

 רהיא ,ןעקנעדגָא'נַא ןייז טגװ סָאד .םינּפ ןעגייא ..,רעייא קנַאשעג

 ...ןעקסַאמ עגיטכערטרע דינ ןופ לַאּב ן'פיוא ,טרָאד טנעקרעד ךימ טָאה

 טָאה---,טּפַאשטנַאקעּב רעצרוק ַאזַא ךָאנ ןוא ןעקנעדנָא'נ {--

 ןענ עגוצּבָא ןעזעוװעג טנהָעוועג זיא סָאװ ,ַאטירַאמ טגידלושטנע ךיז

 זַא ןערָאװעג רהָאװעג ןיא יז יװ ,םעד?ָאנ ןיוש הנּתמ-הלּפ רהיא

 ךיא--,דנעה יד ןיא םענעי ייּב ייס-יוו.ייס ןיוש טגיל לזמ רהיא

 ,..טניררעפ טשינ סע ּבָאה
 םעכלעזַא ,ערעייט הנכש ,ךיז ןעמ ףרַאד זנוא ייג ,ָא--

 .טמוק סע---םיהַארּביא טדערעג רעדיװ טָאה---,ןענידרעפ טשינ
 ענעהעזעגסיוארַאּפ טשינ ןופ סָארטש ַא יוװ ךיילג ,םרוטש ַא יװ ןָא
 ןעציז טעװ רהיא .לעֿבײמש-סעּביל סעגנולצולּפ א יװ ,ןערהערט

 ...ךיא ןוא רעּביאנעגעג
 .ןעגױא יד טרָאלעגגָארַא טייהנעגעלרַעֿפ ןיא טָאה ַאטירַאמ

 ירע טָאה סע סָאװ ,להיפעג סָאד ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה רהיא ןיא

 ןעטשרע םוצ רהיא טָאה על'היבוט ןעוו ,ןעטונימ יד זיא טֿכַאװ

 עג עטוג סָאד .טגנַאלרעד הרוצ רהיא טימ לעגנַאהרָאפ סָאד לָאמ

 יז וַא ,קנַאדעג ןעֿכילקערש ַא טימ טשימעגנעמַאווצ יז טָאה להיפ |

 יז טשינ ןיוש זױה ! װַאלצַאװ 'ה ןופ נ מֹוקֲעג זיא

 .נייאּבלַאה ַאטירַאמ טָאה--,םהענעגנָא זיא ךייא ןעוו---

 ףעגנַאלרעד קנַאשעג רעיא רימ רהיא טנָאק---,טגָאזעג גימיטש

 .טנידרעפ טשינ סע ּבָאה ךיא זא ,סייוו ךיא--,רֶעּבָא ךִיא

 ."בלַאה ,גיסַאּפש-ּבלַאה טָאה --- ,טוידרעפ סֶע טָאה רחיא-- |

 ןטנַאילירּב .רעייֵא ןּוא רהיא---.םיהַארּביא טגָאזעג טסנרע

 ?ןעד יצ---
 | | ,,,גיטכיר ,גיטֿכיר---

 !טהערדרעפ ּפָאק רעד רימ ךיז טָאה סע יװ ךַא---
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 ,ריצַאּפש רעד

 רעד רַאפ ןעטלַאהעג םיהָארּביא טָאה טכַאנרַאפ סנעגרָאמוצ

 םע:עריורפרעפ םעד ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענעז עדי ,ן'אטירַאמ דנַאה

 ןא עטױר ַא ןענַאטשעג זיא ןוז יד .טדָאטש ץרעטנוא ןופ ךייט

 דניו ןופ לָאמ סעדעי זיא סָאװ ,יינש ןעסייוו םעד ןעטֿכױלעג

 .עֿכורעיװַאז עניילק ַא ןיא דרע רעד ןוֿפ ןערָאװעג ןְעּביוהע גֿפױא

 יַארּביא טמרוטשעג טָאה םרוטש רעסייװ רעניילק רעד דָארג ןוא

 יװ ,ןעגנַאלרעֿפ טימ טשיורעג ןוא טמרוטשעג סע טָאה ;ץרַאה ס'מיה

 עטשרע סָאד ןעהעזרעד רימ ןַעוו ,ןעטונימ יד ןיא יװ ,גנילהירֿפ ןיא |

 .ןָאט וצ סָאװ טשינ ןעסײװ רימ ןוא דלעֿפ ןיא ץילּב ַא לָאמ

 טָאה --- ?רעטניװ ּביל רהיא טָאה !פיל יינש רהיא טָאה -- |

 עטייוװצ ַא יינש זיא רימ ייּב ,רעגײטשַא ,ךיא --- .טגערֿפעג םיהַארּביא

 טקוק ןוז יד ןעװ ,ךייט ַא ןיא יו ,םהיא ןיא ךיז לעגיּפש ךיא ,ןוז

 | | .ןעגיוא עֿפיט עמירַאװ טימ ןײרַא

 יד טימ ןעגנַאגעג זיא יז .טרעֿפטנעַעג טשינ טָאה ַאטירַאמ

 רהיר ַא וויטקניטסניא יז טָאה לָאמ סַעדעי .טזָאלעגּבָארַא ןעגיוא

 ןוֿפ ןעגנָאהעגסױרַא זיא סָאװ ,טנַאילירּב םעד רעגניפ ן'טימ ןָאטעג 7



 םיוּבטס 'מ ,י

 יעבירגיױח עֿפיט טימ ןעקַאּב ערהיא ,םישוּבלמ-רעטניוו ערעװש יד

 ןעלעג םענעי ןעראוועגנָא יװ ןוא טניישעג גיזָאר ןעּבָאה ךעל

 ?ַאוגנַאל ערהיא ןוא ןעועװעג ןעסָאלש-ע8ֿ ןענעז ןעּפיל יד ,קעיֿפ

 נָאלּברעֿפ טָאה סָאװ ,ךאלמ ַא ןופ טלהעצרעפ ןעּבָאה טירט עמ

 . יורע רעכילשנעמ רענייר ,רעסייוו א ףיוא טעשזד

 זַא ,קרעמעּב ךיא .הנכש ,טשינ רימ טר}ֿפכנע רהיא ---|

 -- ?רעױרט רעד טציא טצונ סָאװ וצ .גירעיורט טנעז רהיא

 טָא --- .םיהַארּביא ןרעיוא יד ןיא טעשטּפעשעג םערָאװ רהיא טָאה

 סעװ רהיא .דניק-רעטניוו ַא ןיּב ךיא זַא ,,העז דל.ּב רהיא טעװ

 .ןַעֿכַאל ןוא ןהעטש
 זיא סע ןוא םַאזגנַאל טהערדעגסיוא ּפָאק םעד טָאה ַאטירַצמ

 ירעניא טָאח סָאװ ,סָאד ןעגָאז טשינ טהעג יז זַא ,ןעזעוװעג גיטנעק

 .ןָאטעג הע רהיא ךיל

 יז טָאה -- םוא ךיא טקוק ךָאד ,גירעיורט ןיּב ךיא --= |

 ,סעו"ּב סעכלעזַא רימ ןיא טֿפָא ןיוש טגיל סע--- ,טרעֿפטנעעג

 | .ןעגיהורנואעּב טשינ ךייא סע לָאז ...סעלעקנוט

 זַא ,ןעלעוו טלָאװ ךיא .רהעז סע טגיהורנואעּב ךימ רָאנ --

 .יןערעװ עכילהערֿפ רהעמ ,ערעדנַא'נַא ןייז רהיא טלָאז רימ ןְעּבענ

 ...ןעֿפַאשעּב סע טנָאק רהיא בוא ----

 יב ַא ןעּבילקעגֿפױא ןוא ןעגױּבעגּבָארַא ךיז טָאה םיחַארּביא

 ,ייבש לעס-
| 

 -רעֿפ ןעמ ןָאק ןוֿפרעד ?ערעיײט הנכש ,סָאד טהעז רהיא --

 ַא ןעכַאמ ןֿפרעד ןעמ ןָאק ,רהיא טליװ .ןעכַאמ סנעדיש

 טנָאק ,רהיא טליוו ,רעהעגכרוד-טֿפַאנ ןעקערשוצרעּביא שנעמ ןעסייוו

 .ךיוה רֶעד ןיא ןעֿפרַאװ וצ ןעליונק ,סמעלַאּב ןעכַאמ ןוֿפרעד רהיא

 ,ןוֿפרַאד ןעכַאמ ךיז טזָאל סָאװ ,ןעּבעל ןוֿפ ףָאטש רעד זיא סָאד

 ,ליװ ןעמ סָאװי
 ןעֿפרָאװעג ייז ןוא ןעליוק יינש ןוֿפ טכַאמעג טָאה םיהַארּגיא

 טהערדעגסיוא רֶע טָאה ךָאנרעד .רעכַאמנעצנוק ַא יװ ,טּפַאכעג ןוא

 קָאלג םענרֶעּבליז םעד סנעטייוורעד ןוֿפ טרעהרעד ןֹוא ּפָאק םעד

 | .ןעטילש ַא ןוֿפ
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 תורוד

 !'חַא ףױל ךיא !טייװ טגנילק סע ןעש ןוא ךיוה יו ---
 | | ?טימ ךיוא רהיא טֿפױל

 טָאה םיהַארּביא ןעװ ,טלעטױרױעֿפ ענדָאמ ךיז טָאה ַאטירַאמ

 סָאװ ,לעכײמש רעטֿכַאמעג-ךילביל ַא ן'א יינש ןיא טליּפשעג ךיז
 ,גנומיטש ץֿכילהערֿפ סמיהַארּביא ןערעטשוצ טלָאװעג טשינ טָאה
 .ןעּפיל ערהיא ףיוא טּבעװשעג טָאה

 ןעּבלעז ןטימ טָאה -- ...טשינ סָאד ,ןעֿפױל .,ןייג ,ָא ---
 .ַאטירַאמ טרעֿפטנעעג לעכיימש ןעטכַאמעג

 ןעֿכילהערֿכ ַא טימ רעדיֹו טָאה --- ןעֿפױל טעװ 254 --
 .םיהַארּביא דנַאה רעד רַאֿפ רהיא ןעמונעג לרעטֿכעלעג

 ןערהיר:טשיג טסנרע רהיא טקרעמעּב טָאה םיהַארגיא ןעוו
 ,ןײלַא קעװַצ רע זיא ,טרָא ןופ ךיז

 -ַא טָאה עֿכור;יהַאז עניילק יד ,לענש:לענש ןעֿפַאלעג זיא רֶע
 טהערדעג ,ןָאט;ג בױה ַא ,דרע רעד ןופ ןָאטעג ביוה ַא ךיז לָאמעל

 עטײװ סָאז טנעקלָאװרעֿפ זייווכעלסיב ןוא ,סקניל ,סטכער ךיז
 .סמיהָארּביא עלעטניּפ עצרַאװש

 םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא סנעטייוו ןוֿפ ןענַאטשעג זיא ַאטירַאמ
 :טמיהַארּפיא ףור םוצ ןוא קָאלג ןופ גנַאלק םענרעּבליז

 !ןעייווצ ןיא ןעניול סָאד זיא טוג יו !טֿפױל !טֿפױל !טֿפױל ---

 ןעגנלקעג , רהיא ןעּבאה ךָאד ,םיטש יד טרעהעג טָאה יז
 יד ןעגנוקעג רתיא טָאה סע .ןרעױא יד ןיא רעטיעװ ערעדנַא

 -ןיִצקַא יד ,דנַאי יד ,טייצ-רעטניוװ ,טייוו טרָאד קירּצַאֿפ-ןעֿפנָארּב
 ַא טימ ץטַאט ַא ,תויהד ײװצ ,לעגױֿפ יד ןעטישרעד ?ָאד ,סצ קינ

 ןגדמערפ ַא וצ ןעמוקעג טציא זיא יז סָאװ ,סָאד ןוא .רעככָאט
 =עג רעטנעל רעד טָא --- ךיוּב ןיא ןעזעוו דמערֿפ ַא טימ ןעשנעמ
 ילג טָאה יו סָאד ,טלפסיײירטעג דנרעטַאמ יוזַא רהיא טָאה קנַאד

 ,רענַײײג יד ןיא טסָארֿפ ןעגידיינש ַא טלעק יד ןוֿפ טלהיֿפ

 .רעֿפ רעד .יינש רעד זַא ,טֿפורעגסױא רהיא ךיז טָאה סע
 סָאװ ,חֹּכ רערעװש ַא ןיא סָאד -- לעמיה רעד ,ךייט רענעריורפ

 .ץַאטירַאמ ענעריולרעפ יד ןעגנערּבמוא טציא ליֹוו
 םיהַארּביא יװ טרעהרעד טשינ ןֹוא ןענַאטשעג ױזַא זיא יז



"= 

 ,םיוּבמכאב י

 סימ ןוא לעסקַא רהיא ףיוא טכייל דנַאה יד טגעלעגֿפױרַא ,וצ זיא

 י :ןעסָאש} גכיוא לרעטכעלעג גידנעגנילק ַא

 ,לעגנוי ַא יו ןעטילש ַא ןעֿפָאלעגכָאנ ,לעסיּב ַא טֿפיטשעג ---

 ּבילוצ טשינ :לעו ןייז ןעֿפַאשעּב טָאה טָנִג 1 שרעדנַא סָאװ ךָאג

 .ןעֿפָאזָאליפ עטלַאק ענַײלק ןהעגמור} ןעלָאז רהיא ףיוא זַא ,סעד

 םהיא ?ֿפױל --- קָאלג םענרעּבליז ַא ןופ גנַאלק ַא טרעה -היא !ַאֿפ-ַאֿכ

 ?טכיל רהיא סָאװ ,סָאד יװ ,רעגינעו טשינ ךייא טרַצנ רע .ךָאנ

 !ַאכ-ַאֿכ .טשינ סע טניֿפעג רהיא ןוא קילגסנעּבעל עסיורג סָאד ּבָא

 רָאה ענײז ,ּפָאק ץטימ ןָאטעג לעסַיײרט ַא טָאה םיהַארּביא

 ךיו ךילהערפיעװרענ ןעּבָאה ןעגיוא ענייז ,גטָגשוצ ךיז יעגָאה

 ַא יװ ,ןהעזעגסױא רע טָאה ןעצנַאגניא .רעכע5 יד ןיא טרהירעג

 | +רבָּנל ןעטסוּפ ןעסייוו ַא ןיא כײל :עגנוי

 "צג םיהַארּביא טָאה -- ,ט:עז רהיא גירטיורט יו ןָאד --

 ל'רבח םייּב ךיז טעּב סָאװ ,הניק א ןוֿפ עגימ עגירעיווט א טכַאמ

 .טסנרע ןעליּפש וצ
 -- ,דנַאה ןיא רימ ייּב טשינ גיטכיר טנייה ןיּב "ןיא --- 

 רַאֿפ טעװ סָאד זַא ,ףָאװ ךיא --- ,טרעֿפטנעעג ןעגָאלשרעד יז טָאה

 י.לָאק רעד רעװש רימ ךיז טהערד סע ,רימ ( גידלושטנע ,ייּב

 *עג ,וא דנַאה רעד רעטנוא ןנמונעג יז טָאה טיהַארּביא

 רע ןעכלעוו ,שנעמ רעד זַא ,טלהיֿפעג דע טָאה ,"ילעמַאּפ גידנעה

 יַא טָאה סָאװ ,דניק ַא ,רעטֿכָאט סעיטָאמ טסייה ,טלייוועג ָאד טָאה

 ענעדלָאג ַא ןוא להוש ַא טימ ,טָאהעג םייה עכילהערפ א לָאמ

 ,טגנערּבעג טגַאילירּה ַא טרָאד ןוֿפ טָאה ןוא ,רע יו טקנוּפ ,הרוּת-רֿפס

 | ,ץרַאה ןיא גנורענירע עטייוו:עטייוו יד ,רע יו טקנוּב

 יַאֿפעג זיא ץרַאה רהיא ,םהיא ןעּבענ ןזגיאגעג זיא ַאטירָאמ

 יַארּביא ןוא קָאלג ןוֿפ גנַאלק רָעגרעּבלז ר,ד ךגד ,ןעזעוועג ןעל

 טימ ןעגנלקעג רהיא טָאה יינש ןיא ןצליפש עֿפילהערֿפ ס'מיה

 - .קילג ליג ,יינ ַא טימ ,םולה-סנעבעל םעיינ א

 םעד טֿכַארטעּב טָאה רע .ןללעמַאּפ ןנגנַאוטג ןיא םיהַארגיא

 ײרַאמ םינּפ 15 לזָאר סָאד ןוא ןוז עטײװ עטיור יד ,יינש ןעסייוו

 490 ?ביוװ ןעגיטסָארֿפ ןוֿפ קורדנייא ץ'רעטנוא ,טציא סָאה סע סו ,סַאט



 תוירודו יירד

 ,גנילהירֿפ ןיא יװ טניישעג ךי ָאד ,ןעסיורד ןיא דניו ןוא רעט
 טנַאילירּב רעד ,לעמיה רעד ,ֹורֿפ יד -- ןעמנווצ ץלַא ָאד ןוא
 ןייא יוו ,ןעגנולקעג םהיא טָאה לעֿבײמש רהיא ,ץרַאה רהיא ןוֿפ
 'י ...ָאלע-סנעּבעל רעגירעיורט-ךילהרל ןייא יו ,ךַאז

 .ֿפענ יװ ,ןעגוא עניימ ןיא ערעדנַאנַא טנייה טנעז רהיא --
 רהיא --- ,סיהַארּביא טדערעג דלימ טָאה -- ,ןעטכעגרעייא ,ןעט
 ,רעמרישעּב-סנעבעל רעיא ןיא ןעּביולג וצ !גיונעג רהעמ טנעז

 *נוא טָאה --- ,רעמרישעּב-סנעּבעל - ,רעמרישעּביסנעּצעל --|
 ןיא -- .ןעגיוא עטּבילרעֿפ טימ ַאטירַאמ רעטרעוו יד טּפַאֿכעגרעט
 ,ךייא ןיא ןהעז סע לעװ

 ,טליו רהיא ןעװ ,רימ ןיא ןענוֿפעג סע טנָאק רהיא --

 ..ןעגינעימעד ךייא ןיא ןהעז וצ ףָאה ךיא ---
 יװ ,טקרעמעב טיהַארּביא טָאה ,ּבוטש .ןיא ןיײרַא ןענעז יז ןעוו

 רע ןוא ןח רעשילרעטסױא'נַא רעטנוא טציא טגיל םיִנּפ רהיא
 :טקרעמעּב טָאה

 ,ןעטייוו ןוֿפ טונימ עֿכילטע ףיוא ,רעז ס ,ווש ,רעטסװוװש ---
 ..טנַאילירּב ןייד ןוא םינּפ ןייד ,ריד רעּביא ןהעטש ָאד לעװ ךיא

 ןעּבילּבעג ןעציז ויא ,טנַאילירּב רהיא טימ ןעגנַאהעּב ,ַאטירַאמ
 ,טײּברַא ןייז ןיא טֿפיטרעֿפ ךיז טָאה סיהַארּביא ,עזָאּפ רעגיהור ַא ןיא

 ףעגױא יד ,םינּפ סָאד טנעכײצעגֿפױא רֶע טָאה טשרגוצ
 ײרֿפ רע טָאה ָאד .טנַאילירב םוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ךָאגרעד
 ענעדלָאג סָאד ךָאנרעד ,ןעּברַאֿפ עזָאװ עליטש יד טכַארטעב רעה
 טימ ןוא "תרות לש רתכ, ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןוֿפ טצינשעג ,עלעמער
 ײרַאמ יװ ,טנַאילירב אוא ךָאנ ןָאטעג שטשילּבא טָאה טונימ ןייא
 ,ןטנָארטעג ץרַאה רהיא ףיוא טָאה ַאט

 ביא טהערֿפעג ךיז טָאה -- ,סיֹורא זיא רע טוג יװ ,העז ---
 ַא ןעֿפלעזַא בָאה ךיא סָאװ ,ההעז ךימ טהערֿפ סע -- .םיהַאר
 עימק ַא ויא סָאד ,.תנתמ ןייד רַאֿפ ריד קנַאד ךיא .ןעטייוװצ
 !ענייד ןוא עגיימ

 ןיא טָאה ןוא סמערָא ערהיא ןיא ןעלַאֿפעג ןיא םיהַארּביא
 רעֿכילנעמ רעטֿכײל ןוֿפ ןערעינַאמ ענני ןעטימעגסיוא ןעשוק ענייז
 .ןעגיוא ענייז ןוֿפ ןעלנֿפעג ןענעז ןערהערט .גנומהענעב
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 - ײגולקעג טָאה ןעמָאנ ןייז .טציא ןעזעוװעג קילג רהיא זיא רֶע

 ןיא ,קָאלג םענעדלָאג ַא ןוֿפ ָאֿכע סָאד יװ ,ןרעיוא ערהיִא ןיא ןעג

 קילג םִעגַעי וצ ןעזעװעג ךילנהע טשינ זיא סע ןעגרָאמהירֿפ ןעיולּב

 טימ לעגנַאהרָאֿפ ַא רהיא טָאה ל'רוחּב ַא ואוו ,טרָאד ,על'היביט ןוֿפ

 ןעקעטש :ָץנרעּבליז ץטימ עטַאט רעד ןוא ,טקנעשעג הרוצ רהיא

 שולַאצ ןוֿפ קילג םוצ ךילנהֶע טשינ ןיא סט .ןעסירוצ סע טָאה

 ,ךָאנרעד ןוא ןעגנַאֿפעג ץרַאה רהיא טָאה סָאװ ,רעד ,לעטַאדעטױע רּפ

 טגנערּבעג טשינ טָאד רע ,ןעסירוז טלעוו-סנעבעל עשלנדעמ רהיא

 ןיא ןעגעלעג זיא טָאװ ,עֿכילרעטיּב ןוא עֿכילנייּפ ,ערעווש סָאד ךיז טימ

 .,רעדעוװלעג ןוֿפ ןענ;לָאּפַא ןוֿפ סנערָא יד ןיִא

 רהיא זיא קילג סָאד .סערעדנַא נא קילג ַא ןעועװעג ויא סע
 ַא טהעורעד ןעמ ןעװ ,דײרֿפ יד יװ ,ןעגיוא יד רַאֿפ ןענַאטשעג

 יז טָאה ָאד .רעסַאװ ןעיולּב ַא ןוֿפ ףיש ַא ףיֹוא ןעדנעויײר ןעגגוי

 יא ,רעל'ּפש ןוא רעגניז טענײלק ַא ץמיהַאוּביא ךיז רַאֿנ ןהעזעג

 טָאה ָאד :ץעינָאמ 'ר ןוֿפ זיוה םניא טנעגעגעב טָאה יז יװ ,ןעֿפל ז

 טג'דגיז ענעלַאֿפעג ַא ןעֿכלַעװ וצ ,;עטגר ַא ןענוֿפעג םהיא ןיא יז 4
{ 



 תורוד יירד

 סמערָא עטקערטשעגסױא טימ ןעמוק טנָאקעג טָאה ױרֿפ
 .נהֹעַיַא ןוֿפ ןְעמוקַעג זיא סָאװ ,רבח ַא םהיא ןיא יז טהעז טָא ןוא
 .ןעֿפנ {רּב ַא ,יז יו ,רשפא ךיוא טָאה סָאװ ,ערהיא יו ,טלעוו רעכיל
 טָאה רשֿפא---ַאש ןֹוא ,לעטַאדעסדערּפ שולַאצ א ,טָאװעג קירּבַאֿפ

 !ןעֿפָארּבעג טרָאװ סנגטגט ַא לָאמַא ,יז יװ ,רֶצ-

 .וֿפעג םהיא ןיא טָאה ַאטירַאמ סָאװ ,ךיז וצ טײקֿכילנהע יד
 .הערֿפ ןייז טימ לָאמַא טנידעג רהיא טָאה םיהַארּביא סָאװ ,סָאד ,ןענ
 רעד טימ לָאמַא ,טייקשירלעה רעש'רוחּב ןייז טימ לָאמַא ,טיקֿביל

 ,ןעֿפױל ןעזָאלליצ םעד טימ לָאמַא ןֹוא רעטָאֿפ ַא ןוֿפ יײרעגיָאזרעֿפ
 סעלַא סָאד טָּצ ,ןעיינש ןוא גרעּב וצ יז ןעֿפ ר ,ןערעדנַאװ ,ןהענ-

 .טֿכַאמעג ךילקילג ן'ַאטיוַאמ טציא טָאה ןגמַאזוצ
 ּבָאה ךיא סָאװ ,ןָאטעג טֿפעלש ּבָאה ךיא יצ ,טשינ סייוו ךיא ,

 עג לָאמ ךס ַא -- .ַאטירַאמ ךָאנ טֿפַארטעג טָאה -- ,"טעשודנָאלּבעג
 לָאמ ךס ַא רונ ,ןערױלרעֿפ ןערעװ ןוא גרעּב ףױא ןעטגעמ ןעז

 ,ק לג-סנעּבעל רעייז טרָאד ייז ןעניֿפע;
 קילג רהיא ָאד טָאה סָאװ ,יד ןוֿפ עניײא טש נ יז ןיא ןוא

 ,בטש רעליטש רעד ןיא ןעועװ סָאד ןעריֹוּפעג יז טְלװ ?ןענוֿפ 2
 רע .רעטָאֿפ ר גיטֿכיר ַא ןערעװ רעטָאֿפ ַא םיחַארּבא טעי
 ףדיא ןיא ןעֿכַאמ עֿפריװרָאֿפ ןיק טשינ לָאמנײק רהיא טעװ
 ---םהיא דנוק סָאד ןוא דניק ןעֿפור דניק סאד טעװ רע .ןעֿכערגרעפ

 .יול וע8ֿ יירד .רעדורּב םהיא יז ןוא רעטסעוװש רהיא רע ןוא רעטָאפ
 יד סע ןרעמיק ןעמעװ :עֿכילקילג ענעריולרעפ יירד !| ינ ,ענעד
 : ןקילג רעייז ןיא ךיילג ןַערױלרעֿפ ןענעז סָאװ ,עגינעי

 ןעזעו ןעדמגרֿפ ןוֿפ קילג ןעגעװ } :ץלשעב ןיוש יז טָאה

 ןעזעװ טֿפַארטצג יז טָאה ,קב ל םד ןעלעװ עלַא יז יױזַא יװ ןוא
 ,קילג םעיינ רה'א ןוֿפ ןעביירש יז טעװ ץשולמצ זַא ,ךגז ןייא ךאנ
 טָאה וַאלצאװ 'ה סָאװ ,טג םעד ,טג ןעטעג ייברעד םהיא טעװ י;
 ןוא םהיא ןוֿפ ךיז ןעדני.ֿפיױא יז טעװ טימרעז ,טרעכ עג רהיא
 ן'עלַאצ וצ ןיא סָאװ ,שינעֿפ;ט עו םענײלק ןנגינעי מעד ןופ
 ןוֿפ ַא ,ײנסֿפג ןייז ךילק לג ןוא ײרֿפ טעװ יז ,ךילנהע ןעצנַאגניא
 ,וק ,ןָעגידיילעּב טשינ טעװ רענייק עֿכלאװ ,ױרֿפ ענעשַאויעג-דניו
 425 !רהעמ ןעמ ףרַאד .ןעלדיזסיוא רעדָא םורק ן}
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 סעּפע ןעגעוו ךָאנ יז טָאה ,טג ןעגעוו ןעסָאלשעּב ןיוש יז טָאה

 .עֿפילרעזײק יד עֿכלעװ ,םיבוט םימי ןּוא םיתּבש יד זַא ,טכַארטעג

 יז ןעגנוזרעֿפ ,טרעטשעג ּבוטש ןיא ץעלַאצ ייּב ןעּבָאה סעקינזיצקַא

 יז טעװ ,ןערַעײֿפ עדמערֿפ טימ ןעטכיולעּב ,רעדיל עדמערֿפ טימ

 -עװ ,עֿכלעזַא ,ערעגיהור ,עועסעּב ,ערעדנַא םיתּב? ןעיינעב טציא

 !עיטָאמ ןעטַאט םייּב ,םייהרעד ןיא ,טרָאד טאהעג טָאה יז יװ ,סנעטסגינ

 ײרֿפ ,ןערעטש טשינ רענייק ייז טעװ ,טדָאטש ן'רעטנוא ָאד

 ןעהערֿפ ,לעמיה םוצ ןעקוק ,ןעשנעּב ,ןעדניצ טכיל יד יז טעװ
 טעװ ךָאנרעױזַא .הּכלמ.תֹּב עליטש ַא יװ ,ןעטַאט ןֹוא דניק ן'טימ .ךיז -

 ַא ,רעיינ ַא רוד ַא ,הולמ עליטש ַא ןוֿפ רוד ַא ןערעוו ןעפַאשעג
 .רעֿכילהערֿפ ַא רוד א ,רעטוג ַא רוד

 ,ןעגױא יד רַאֿפ רוד םעד טַאהעג ןיוש טָאה יז ןעוו ,דניצַא =|
 רַאֿפ וַא ,ךַאז ןייא ןעגעוו טֿפַארטעג ךָננ רעטֿפָאט ס'עיטָאמ טָאה
 ןעלהעצרעֿפ זומ יז .ןעלהעצרעֿפ ץלָא יז זומ ן'מיהַארּביא רַאֿפ ,םהיא

 רעד ןעגעוו עטֿפעלש עֿכלעװ ןיא ןוא דניז סנעּבעל עדהיא ןוֿפ ץלַא
 דגַאה ןוֿפ טרעדנַאװעג ,טרעלָאקעג ךיז טָאה קילג רחיא ןוֿפ טנַאילירּב
 .שנעמ וצ שנעמ ןוֿפ ,דנַאה וצ

 ןעוו סָאד ,קרַאטש יװַא ןעזעוועג רהיא ייּב זיא להיֿפעג סָאד
 ואו .דליּב ן'ֿפױא ןָאטעג זיו ַא לָאמ סעדעי רהיא טָאה םיהַארּביא
 םהיא יז טָאה ,'קילג סַאטירַאמ,--- ןעזעוועג ןעבירשעגרעטניא סַע
 ןוא טצָאלגעגסױא ןעגיוא יד גיד'ארומ ,דנַאה רעד רַאֿפ טּפַאֿכעגנָא
 | :טגָאזָטג

 .גוארע . םהיא טָאה ץטֿפעלש ַא דנַאה ַא רונ ,טנייש רע --= |
 ןןיוש רעד טשינ ,ןיֹוש רעד טשינ זיא רע !םיזַארּביא ,ָא ,טגינייר

 .ןעטלַאהעּברעֿפ דנעה יד ןיא ּפָאק םעד יז טָאה רעטרעוו יד טימ
 .ןעגערפ םיהַארּביא טגעלֿפ---?ןערהערט יד ןענעז סָאװ ךָאנ ---
 טשינ רהְעמ ןיוש ןענָאק ענעשָאלעגסיוא ןערעטש ,גערֿפ טשינ--

 | .טעשטּפעשעג יז טָאה-- ...ןערעוו ןעדנוצעגנָא
 טשינ ףרַאד ןוא ןעשָאלעגסױוא טשינ זיא !ערעטש  ןייד ---

 .ןערעוו ןעדנוצעגנָא
 .ןענייש טשינ רהעמ ןיוש טעװ לזמ ןיימ ---
 ..,!גייווש ..,!גייווש ---



 .טנאילירּב םעד טקנעש יז

 טנַאילירּב םעד ךיא ּבָיה ,ןעזטוועג דניק א ןיִּב ךיא ןעוו---
 סָאװ ,טימרעד ןעדנוּברעֿפ ןעזעוועג זיא סָאד .הנתמ ַא ןעמולענ
 .עג ןעּכעל ןיימ ףיוא טָאה ,רוד ןעטלַא ןוֿפ שנעמ ַא ,-עכָאֿפ ןיימ
 .הָאי.הלּכ עניימ ןיא ךיז לָאז ךיא זַא טסייה טָאד ,ףֹּכ תעיקּת ןעּבעז
 ,טלעֿפעג םהיא סָאװ ;עד ןיא ןוא הזּפשמ רעד ןיא ןעסילשנא ןעי
 :גוּברעֿפ זיא טנַאילירּב רעד זַא ,ןערָאװעג רהָאװעג ןיּב ךיא ןעו
 ןוא ןעגירקעג ארומ רהיא רַאֿפ ךיא בָאז ,גָאזוצ אזַא טימ ןעד
 .עּפש םהיא ּבָאה ךיא .קנַאשעג-השרד טסגיד ןיימ טקנעשעגקעווַא
 רָע .רעּביירש על'היבוט ,ל'רותצ ַא ןעבָעגרעּביא טלָאװעג רֶעט

 ןיא רעטָאֿפ ןיימ ןעװ ,ןעזעװעג טשינ טסורּב ןיימ ףיוא ןיוש ןיא
 םעד הנותח ןיימ וצ יי טסניד יד טָאה ,ןערָאװעג טמירק-ענ
 יעגנירַא םורָא ױזַא זיא טנַאילירּב רעד ,ןעּבעגעגקירוצ טנַאילירּ
 ינָא םעד ,רעוייה ןוֿפ רעיוּברעּביא םעד ,עלַאצ ןַאמ ןיימ וצ ןעלאֿפ

 טנַױשעג טשינ רעּבָא םהיא טָעה רע .םינינע-סוֿפירעג ןיֿפ רעױתיֿפ
 ךיא רָאנ .ןעטנַאילירּב עגיטנייה עיינ ףיֹוא ן;שיוטסיוא טלַאװעג ןוא
 427 ןעּבױהעגנָא ךימ ךיא ּבָאה רעטעּפש .ןעמוקעּב קירוצ םהיא בָאה



 ,םיױּבמכַאמ ;

 ?עטכישעג יד ריד טלעֿפעג יו .טַֿארּבעג רעהַא טנַאילירּב םַעד ּבָאה ךיא ןוא טזָאלרעֿפ עלַאצ ןַאמ ןיימ ןוֿפ ןיוה סָאד ךיא ּבָאה ,רעדיװ ,דניצא .טנַאילירּב םעד ןעזעוועג ליצמ ןָאטעג סָאװ ךיא בָאה ,ןעריואװעגנָא ךיא ּבָאה ,רוד ןעכילהגרֿפ ןעטלַא םוצ טרעהעג טָאה סע טָאװ ,סעכלעזַא ךָאנ ןוא רעדניק רַאֿפ ןרוה:דימלּת ַא ,להוש ַא ,סנעגעמרעֿפ ,רעזייה עֿכײר ענעש :יוו ,טגרָאזרעֿפ רימ טָאה עטַאט ןיימ סָאװ טימ ,ץלַא זַא ,ןעקוקוצמורַא
 ,יודו.סנעּבעל ןייז טלהעצרעֿפ סָאװ ,שנעמ ַא יו ,ןעּבילּבעג ןהעטש זיא .ַאטירַאמ ,..טסורּב ןיימ ףיוא ןעמוקעּבקירוצ ןוא ןעסירעגסױרַא דנעה ענייז ןופ םהיא ךיא בָאה .ןעטצעזרעֿפ א ןוּכשמ ַא טימ יו םהיא טימ טלעד ,נַאהעג ןוא ןעױרֿפ עגידנעטשנָא:טשינ ןוֿפ רעולעה ףיוא טגרָאּב .ָצג םהיא רע טָאה לָאמלייט .ןעטלַאהעג םיצֿפח ענייז ןיא םחיא טָאה רֶע .ןעטנַאילירב ןוא דלָאג ןוֿפ רַאװקיטנַא םעד וװַאלצַאװ 'ה ןעּבעגעגרעּביא ןוא הנתמ יד .טֿכַארּבעג רעהַא ךיא ּבָאה -- | ;ןעגָאז ט'מ ועד וטסליוו סָאװ רונ -- ,טיהַארּביא טדערעג ןעגָאלשרעד טָאה -- ריז רעה'כ -...יז רעה'ֿפ -- = |

 .ןעקנעדנָא טוג ַא ייּב ,ץפח ןעגיטנַאילירּג םייב ןעיילב וטסעוװ ,ןעּברַאטש רעְדָא ןערהָאֿפלעװַא טעװ יז ,ןיז טשינ ןיוש טעװ רעטכָאט סעיטָאמ ןעוו ?טסרעה וד ןוא ,ןעלהַארטש טזָאר עגייז טימ ןעּבעל טסעװ וד ,רע טמוק ריד .דנעה ענייד ןיא םהיא - םהעג ,םיהַארּביא ,ָא ,הניצא ,הנּתמיהלּכ ןיימ ןעזעוועג טרעוו טשינ ןענעז יז .ןעזעוועג דנעה עטֿכעלש ןענעז סָאד -- .ליטש טעשטּפעשעג ןוא דנעה יד יב ץ'מיהַארּביא ןעמ .ונעגנָא ןעגױא יד ןיא ןערהערט טימ טָאה ַאטירַאמ טקוקעגנָא טייז ַא ןוֿפ רהיא טָאה םיהָארּביא
 :טעשטּפעשעג ןוא טזָאל ענבָא וַא פָאק ן'טימ ,ַאטירַאמ יו ,ןעגַאטשעג זיא םיהַארּביא
 ןרימ ייה ןעגנעה "ע לָאז סָאװיוצ ןרעטסעווש .,סָאװ:ךָאנ רעּבָא --
 ,עטֿבױלעּב ךיד רע טעװ ,הירֿפרעדניא ןהעטשֿפױא וטסעוו .ןעגנעה 8 הע לָאז דנַאװ ןייד ףיו* ,בוטש ןייד ןיא םהענ ,םהענ --



 . תורוד יירד

 ריד רע טעװ ,הנבל עֿכײלּב ,עדימ יד ןעקוקניירַא טעװ  טֿפַאנרַאֿפ
 ןיא ןענהָאמרעד ךיד טעװ טנַאילירּב רעד .ןעּבעג ןעקנַאדַעג עטוג
 ןןיּב ךיא גידניז יװ ,ָא ...עטּבילעג רענעלַאֿפעג ,רעגידניז ַא

 ןוא ,טסורּב ןז ןָא טעיליּכשעגנָא ט:ַאילירּב םעד טָאה יז
 ןעסָאשעגסױא יז טָאה ולֲאָה ץֿפױא ד:ַעו יד טימ גידנעלַאֿפֿפױרַא !

 | | :ןייועג ַא טימ
 - ילֹּב ,ןהעג טשינ ןיוש רעטייו רֶע טעװ דנעה ענייד ןֿפ === |
 !ןיינ ןיינ ןעבעל דרע רַעד ףיוא לעװ ךיא ןמו



{ 3 , 

 יג עה

 -יסעּפֶע ְךָאנ

 ייצ ןא ןײלַא ענייא טצעזענקעװַא ךיז טָאה ַאטירַאמ ןעוו
 ויּב טָּנה יז סָאװ ,טנַאילירּב רעד וַא ,טלהיֿפרעד ךיז יז טָאה ,רעמ

 ַא ןעשנעמ ַא ןעּבעגעגקעװַא יז טָאה ,ץרַאה ן'פיוא ןעגָארטעג טציא

 .ןהעג טשינ ןיוש רע טעװ רעטייוו .רע טסייה םיהַארּביא .ןעיירטעג

 טציא .טלעטשענּבָא ךיז טָאה רע עכלעוו ליב ,ץינערג יד זיא סָאד

 עג טָאה יז :ךַאז ןייא ליטש רעד ןיא טגיגייּפעג ךָאנ רהיא טָאה

 ןענ סָאװ ,עטצעליעטצעל יד ןענעז געט עגיטנייה יד זַא ,טלהיֿפ

 ןעגרָאמ-טנייה .רָאֿפ-טמוק סָאװ ןעגָאז טשינ ןוֿפ ןעטלַאהּבָא ךיז ןָאק

 םוצ ןעלַאנ טעוװ יז ,ןעּבױא ןוֿפ ןעמיװשטױרַא דוס רעד רעּבָא טעוו

 ןעגיוא יד ןיא ןהעזסיוא יז טעװ יװ ןוא ,ןענייוו ןוא ןעיירש ,טעּב

 ךיז יב ןעלַאפ יז טעװ יװ ;םיהַארּביא שנעמ ןעיירט ןעטוג ןוֿפ

 ןעעװ דמערֿפ א טימ ןעניֿפעג ךיז טעװ יז ןעו ,ןעגיוא יד ןיא

 | ?ןגשנעג ןעטּבילעג-נוג ,ןעדמערֿפ ַא ייּב ץוצ ןיא

 זיִא חֹכ ןייא ,רהיא ןיא טפמעקעג טציא ןעּבָאה תוחּכ ייווצ

 ךי; טָאה סָאד ןרהיא .ןיא עטרַאצ עש'ה יחי-תב עגנוי סָאד ןעזעוועג

 :סעװ וו ,רעטֿכָאט סעיטָאמ !ןייג !ןיינ; :טלעטשעגקעװַא ץלָאטש



 תורוד ירד

 . לקערש ןופ טונימ יד זיּב ,ןעגָאז טשינ טרָאװ ןייק םעד ןעגעוו

 ,ױרֿפ א, :ןעֿפורעג טָאה םיטש עטייווצ יד ,"!ןעיירש ןוא ןענייוו ןעֿפ

 רעציקעּב ַא ןהָא ןעּביילּב ֹוטסנָאק ױזַא יװ--עקנַארק ַא ע:ַאװש א

 ."ן'מיהַארּביא ןעגָאז טזומ וד ?רעמר:שעּב ןוא

 'עטשנָא ,ַאטײַאמ טָאה ,ןעמוקעגניהַא זיא םיחַארגיא ןעוו

 ביל ַא טֿכַארטעג טשינרָאג ןוֿפ טָאה יז זַא ,ענימ א ךיז גידנעל

 :טגערּפעג ןוא---םהיא ףיוא ןָאטעג קילּב ןעֿכיז

 טשינ ריד זיא !רימ טי" רעסעּב טשינ טציא ךיז וטסלהיט--- = -

 ךיא ןעכלעוו רַאֿפ .סָאד ןעגעגעגקעווַא ריד בָאה ךיא ןעו ,רעסענ

 .טלהָאצ;ב ןעּבעל ןיימ טימ ךימ ּבָאה

 ירעֿפ ײנ יװ ,טדערעג םיהַארּביא טָאה---..,טוג זיא רימ--

 ,ךיז ןעגעװ ץלַא טכַארט ךיא .ץרַאה סָאד רימ טּפַאלק ךָאד-- ,טֹּכיִ

 ' .טּביױרעּב ץרַאה ןוֿפ סעּפע ריז ּבָאה ךיא ז!

 ?ןעד יצ--
 .עג הוּתמ-הלּכ יד ךיוא ןעּבָאה ,ךיא יװ ,עֿכלעזַא ערעזנַא--

 ןוא קילג סָּאד ריד ןעגנערב ייז זַא ,טֿכַארטעג ןעּבָאה יז .ןענ6

 | | ..טגנערּבעג רֶעיורט ריז ןעּבָאז

 .ןעסעּבעג ךיז ַאטירַאמ טָאה---...סעכ' עזַא דייר טשינ---

 .ײןעדייר וצ ױזַא טרהעוורעפ וטסָאה ערעדנַא ךיוא---

 סמיהַארּביא ןוא טוָאלעגּבָארַא ןעגיוא יד טו.ימ ַא טָאה יז

 עגיד'מולח ַא יו ,ןעגנולקעג רהיא ןעּבָאה רעטרעװ עיירט:רעטסעוװש

 .טלֶעװ רעד טשינ ןוֿפ ךַארּפש

 "נעטעּב טימ ןעטעּבעג ךיז ַאטירַאמ טָאה--- ןעדירֿפוצ יז --

 עטוג ענײד רַאפ ץרַאה ןוֿפ ריד סע קנעש ךיא---.ןעקילּב עד

 טשינ ץלַא ךָאנ ריד ּבָאה ךיא ,סעלוקרעה ,ךָאד ...ן געוו תונולח

 .ףעליטש ַא דוס ַא ןעױרטרעֿפ וצ ךָאנ ריד ּבָאה ךיא .טגָאזעג

 יֿפױא טשינ טסעװ וד ,סע ךיא לי ןעגָאז זַא ,םיהַארּביא ,טסײװ

 טשינ ויא ,ריד ןעּבענ טציו סָאװ ,יורפ יד ?ןערעו טרעטיצענ

 סע ...ןעועװ לעקנוט ַא קילג ןיא ןעדנוגרעֿפ זיא רהיא טימ ,ןַײלַא

 .ײךָאנ טרָאד ןופ ,ויוה ס'ווַאלצַאװ 'ה ןוֿפ ,טוָאד ןוֿכ ךָאד טמַאטע

 .םיהַארּביא ,ןעגיוא ענייד ןיא לַאֿפ ךיא יװ ,העז ךיא

 ןעסיה א ךרוד ןוא טּפַאכַעגנָא דנעה יד ײּב םהיא טָאה יז

 131 | יטעשטּפעשעג ליטש יז טָאה ןערהערט םָארטש



 ,םיובטסַאמ .*

 .רעטומ ןוא עכילרעטָאֿפ ַא טציא ךיא גנַאלרעֿפ ריד ןוֿפ--
 ךיא ,ןייז לחומ רימ וטסלָאז ץרַאה ןיא זַא ,ליוו ךיא .ףליה עֿכיל
 ...סמערָא ענייד ןיא ָאד ןעּברַאטש ליוו ךיא .ךילקילגמוא ןיּב

 טָאה רע .טרענײטשרעֿפ ןעּבילּבעג ןעציז זיא םיהַארּביא
 .סױרַא טנָאקעג טשינ סע טָאה רע סָאװ ,סעֿכלעזַא טציא טֿכַארטעג
 ,רעד ,ןַאמ:רעמרישעּב רעד ןעסירעג םהיא ןיא ךיז טָאה סע ,ןעגָאז
 ..גוצ טֿכײל טָאה רע .ךיז ןוֿפ סעפֶע ןערעפּפָא טלָאװעג טָאה סָאװ
 =עג ןעּבָאה סע ןעֿכלעװ רעּביא ,םינּפ רהיא ֹוצ ןֶעּפיִל יד טגעפ
 :טדערעג ךילּביל ט}ה ןוא ,ןערהערט עמירַאװ טמָארטש

 ןיא ןעּבָאה סע טסעװ וד ,רעטסעווׂש ,גרָאז טשינ רעּבָא--
 וצ סָאװ טשינרָאג ּבָאה ךיא .ןייז ץלַא .ריד רַאֿפ .לעװ ךיא .רימ
 .טגידניזטג טשינרָאג טסָאה וד ןעד .ןעהײצרעֿפ

 יז ןיא זא ,טלהיֿפעג רע טָאה ,רעטרעװ יד גידנעדייר ןוא
 סעיטָאמ 'ר טֿפור ןעמ עכלעוו ,םֹולּב ענעלַאֿפעג ַא טגיל דנלה ענ

 טעװ רֶע רעֿכלעװ רעּביא ,ױרֿפ עגידלושנוא ענעלַאֿפַעג א ,רעטֿכַאט
 .רעמריש;ב רעדנעביל רעד ,םיהַארּביא ,רע ,ןהעטש טציא

 ףיז רע טָאה ךָאד ,הטרח רהיא ןָאטעג העװ םהיא טָאה סע
 ןונ רעזעלֿפיֹוא רעד טעװ רע סָאװ ,טימרָאד ךילקילג טלהיֿפעג:
 ןעלַאֿפעגנייַא םהיא זיא ,רעטרעו יד גידנעדייר .ןייז דניז ערהיא
 .גיגנעמאזוצ ךיז ןעלעוו ןעזעוו עניילק סָאד ןוא רע זַא ,קנַאדעג א
 קולח ןייק ייז ןעשיווצ טעװ סע .דניק ןוא רעטומ ,רעטָאנ יו ,ןעד
 ,זיא ןעזעוועג סָאװ רעװ ,ןעגערֿפ טשינ רענייק טֶעוו סע .ןיז טשינ
 : .ןייז ייז ןעלֶעװ ךילקילג ױזַא

 ךילרעדירב רהיא םיהָארּביא טָאה -- ,יוזַא ,יֹוזַא טָא --
 טימ ןעקָארשרעד טשינ ךימ טסָעה וד---.טקירדעג ןעפיל יד םירַאוװ
 ךילקילג ןיּב ךיא .ןעגנערּב ןעגינעגרעפ םעד לעװ ךיא ,דוס ןייד
 ןיא ךיילג ןָא ךימ קוק ךוא ןערהערט יד בָא-שיװ דניצַא .טימרעד
 סָאד .ןֶענַאטשעג עיטָאמ עטַאט ןייד טלָאװ ריד רַאפ יװ ,ןעגיוא יד
 | -,ךיא גנַאלרעֿפ

 :ןעבעגעגוצ ןוא ןערהערט יז טשיװעגּבָא רהיא טָאה רע | |
 טנַאילירּב ןײד טסָאה וד סָאװ ,ןָאטעג וטסָאה טוג ,טוג--

 עטוג רימ יב ןעקעוו טעוו רע .ןעגנָאהעגֿפױא רעגעלעג ןיימ רעּביא
 | ...תומולח עטוג ,ןעקנַאדטג 489



 ,קילג סנעדייּב

 .עג ץלַא םהיא ּבָאה ךיא סָאװ ,ףילקילג ךיא ןיּב דניצַא;
 ךימ ךיא ּבָאה טימרעד --- .ַאטילַאמ טֿכַארטעג ךיז טָאה -- ,טג ן

 ףיא סָאװ ןוא ןֹּב ךיא רעװ ,עסיוװ רע לָאז .טײרֿפעּב טטַאל ַא ןופ
 -י "ןוטֿפַארּבעג רעהַא םהיא פח

 ןוא לעגיּפש ןעגעג רָאה יד ןעטֿכָאלֿפרעֿפ ייּברעד טָאה יז
 .עוו ןעטֿפַאהלעקע ן'רַאֿפ ארומ עצנַאג יד רהיא רַאֿפ זיא גנולצולפ
 .סָאד ןעװ זַא ,טנָאמרעד טציא ךיז טָאה יז .ןעדנואוושרעֿפ ןיז
 ,ץמַאמ יד יװ ,ךיוא סע טעװ .ןעלַאֿפ טלֶעִיו רעד ףיוא טעװ דניק

 "בר ַא ,ןֶעּבָאה סע טעװ רָאה עדנָאלב !גנַאל ,ןעטכעלֿפ רָאה יד
 טסנ יד ַא ,ןייז ּבוטש ןיא טעװ תיּבףלא סענעדלָאג ַא טימ עקשעלַאי
 עמַאמ.עטַאט ןוֿפ ךיוא טעװ סע ןוא ,ןעטיה גיבייא סע טעװ עיסָאס
 םעד טעװ דניק סָאד רעּבָא ,טנַאילירּב ַא ...הנּתמ-הלּכ ַא ןעמוקעּב
 םענייא ,ךס ןייק רַאֿפ טטינ ןיא רע לייוו ,ןעגָארט טשינ טנַאילירּב
 .,רונ םענייא ,רֹונ

 ןוא ץַאטירַאמ ךרוד זיא קנאדעג רעטוג רעגיזָאדרעד טָא
 423 גָאזצ רעטוג רעד ןעגנולקעג ךָאנ טָאה ןרעי א ערהיא ןיא לייוו



 ,םױבטפַאפ

 יַארְּביא רעטוג רעד זַא ,טֿפודעגסױא ךיז רהיא ךָאנ טָאה ,סמיהַארּביא

 רעהזיּב טּבױלגעג טָאה רע סָאװ ץלַא סָאד ןעקעמּבָא טעװ םיה

 .וניק א עמַאמ ,עטַאט רעֿכילרישַאנ ַא ןייז טעװ סע ,דניז ןיא

 יא רוד סעיטָאמ יװ ,רעֿכלעזַא רוד ַא סױרַא טעװ ןוֿפרעד

 / .ןלזעװעג

 יוקעּב ביל ,סָאװרַאֿפ גידנעסיו טשינ ,טציא טָאה ַאטירַאמ

 יעּבירג-ןח יד טימ םינּפ סָאד ןעמוקעּב ּביִל טָאה יז .ןיילַא ךיז ןעמ

 ןעֿכלעװ רעטנוא ,דליּב סָאד ,רָאה ענעטֿכָאלֿפעג עגנַאל יד ,ךעל

 : ,"קילג טַאטירַאמ, ןעּבירׂשעגרעטנוא ןעזעװעג זיא סע

 םעד ,יינש ןעסייוו םעד ,ןעטיורד םעד ןעמוקעּב ּביל טָאה יז

 לע ,גנוטרַאװרע טימ לוֿפ ןעזעוועג זיא סָאװ ,גָאט ןעגידנעגרָאמ

 להיֿפנג עֿבילקילג עליטש סָאד רהיא ןיא טּבעלעגֿפױא טציא טָאה

 גנורהירעּב רעטשרע רעד ייּב טלהיֿפרעד יז ןֶעוו ,ױרֿפ רעגנוי ַא ןוֿפ
 .רענייּב יד ן'א רעטיצ ןעכילקילג א ןַאמ ַא ןוֿפ

 ...טײקֿכילרעטומ רעגי;ֿפניק ַא ןוֿפ רעטיצ רעד זיא סָאד

 ;געלעג ,רָאה יד ןעלקיוו סָאד גידנעסעגרעֿפ ;טָאה ַאטירַאמ = |

 | | .ץרַאה ןיֿפיױא דנָעה יד

 .ןעמֹוקעגנָא זיא םיהַארּביא
 ןָאנ טימ רע טָאה- ?רעטסעווש ,יֹוזַא וטסהעטש סָאװ --

 ,טגערֿפעג ,געט עגידרעהירֿפ יד ןיא יװ ,גנוקיצטנע רהעמ
 ןנעה יד גידנעט'ַאה ,ַאטירַאמ טָאה --- ךילקילג ןיּב ךיא ---

 ן'א סָאװרַאֿפ ,טשינרָאג רעיֹודעּב ךיא ---טגָאזעג ,ץרַאה יֿפױא

 ךיא ,ליצ ןעגיטכיר םוצ ןעמוקעג ןיִּב ךיא ,טעשזדנַאלּבעג ּבָאה
 | | .טלהעצרעפ ץלַא ריד ּבָאה

 ,ךיז טֿכוד ,ּבָאה ךיא .גנוטרַאוורע ןיא ךיא בעל דניצַא --
 ןיד ןעהיצרע לָעװ ךיא .רעהירפ יװ ,ןעּבעל וצ סָאװ וצ רהעמ ךָאנ
 םיהַארּביא טָאה -- ,ןַײז עניימ עדייב טעװ רחיא ,דניק סָאד ןוא
 | .טרעֿפטנעעג

 ןוֿפ םענייא ץמיהַארּביא טקנעשעג לָאמ סָאד טָאה ַאטירַאמ

 פָאװ ,סעֿכלעזַא טגָאזעגוצ סעּפע רהיא טָאה ןעמ ןעוװ ,ןטקילּב ענעי = |
 | ,טנידרעֿפ טשינ טָאה יז 4



 שדוד יירד

 ןייק ריד ףיוא טגעלעג טשינ ךיא ּבָאה !תמא סָאד זיא ---
 = !שרעדנַא טשינ טציא רימ ףיוא וטזקוק ןוא !טסַאל

 םינּפ רהיא זַא ,טיעֿכױרעֿפ רהיא טָאה םיהַארּביא ןעוו ןוא
 / טלעקיװרעֿפ טסיײרד יז טָאה ,ןעי ָאװעג רעּביל ךָאנ טציא םהיא זיא
 ןוא םענייז זלַאה םעד רָאה ןעטנוּב ענעטֿכָאלֿפעג:ּבלַאה יד טימ
 ,סַאג ץֿפױא טרהיֿפעגסױרַא

 יייו רעד .גָאט-רעטניװ רעדלימ רעד ןענַאטשעג זיא ל'טש
 יָאל וצ ןעּבױהעגנָא ןוז רֶעמירַאװ רעד רעטנוא טָאה יינש רעס
 עגנוי סיוא.ן} סקַאװ טָא-טָא זַא ,טכַאדעגסי א ךיז טָאה סע ןוא ןעז
 ינָא רעטניו ן'טימ םעד ןרעטנומרע ןעלָעװ סָאװ ,ןעמולּב עשירפ
 .םעטָא ןעטּפַאזעג

 ךָאלמ סלעמיה ןרעטױל ַא ןוֿפ יװ ,ןעגנַאגַעג זיא םיהַארּביא
 רָאה עשירֿפ ַעץרהיא ןופ חיר םעד טלהיֿפעג טָאה רע .ןעגנַאֿפעג
 ןוא סעגיהור !ענע טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,םעטא ןעטרַאצ ןוא
 .סעֿכילקילג

 ,ּפעשעג רע טָאה --- ...דנעה עניימ ןיא זיא קילג סָאטירַאמ ---
 טשינ רימ ןוֿפ ןיוש סע טעװ רענייק ...דנעה עניימ ןיא ---,טעשט
 ,..טשינ רענייק ,ןעגנַאֿפ



 ,יװעל טנעדוטס

 ירַאמ ןוֿפ דליב םייב ןענַאטשעג ױזַא ןיא םיהַארּביא ןעוו
 ַא שנעמ ַא ןעװעג זיא סָאד .ריט יד טנעֿפעעג ץימע טָאה ,ןַאט
 רע .ָאד ןעהעזעג טשינ טציא זיּב טָאה ןעמ ןעֿכלעװ ,רעדמערֿפ
 יד גידנעגעלֿפױרַא ,טלַאק ןוא ן'מיהַארּביא טֿכַארטעּב םאזגנַאל טָאה
 :טגָאזעג ,לעסקַא ןייז ףיוא דנַאה

 !סיהַארּביא ,ָא !םיהַארּביא ---
 ןוֿפ --- םיהָארּביא ןעירשעגסיוא גנולצולּפ טָאה --- !יוועל ---

 ?טֿפירעגנוא ױזַא סעּפע סָאװ ןוא ?ןְענַאװ
 --- ,רעדמערֿפ רעד טרעֿפטנעעג גיהור טָאה --- ,לָאמ סָאד ---

 ּבילוצ ןעמוקעג ןיּב ךיא ,טכירעגמוא ןעמוקעג טשינ רָאג ךיא ןיּב
 | .טיוא רונ טרַאװ .סעּפע

 טָאה ,יוועל ןעֿפורעג טָאה טיהַארגיא ןעֿכלעװ ,רעדמָערֿפ רעד
 ןעסיורג ַא ןוא רעדיילק עיורג ערעװש יד ןעֿפרָאװעגּבָארַא ךיז ןוֿפ
 ,דנעה יד ןיא ןעטלַאהעג טייקטסעֿפ ַא טימ טָאה רע ןעֿכלעוו ,ןעקעטש

 טימ ,ןערהָאי רעגיסיירד יד ןיא שנעמַא ןעזעוועג זיא סָאד
 עטלַאק עסיורג ןוא לעדרעּב דנָאלּב טזָאלרעפ שיטעקסַא ןיילק ַא 6



 - תורוד יירה

 ןוֿפ ּברָאפ יד ךיז ןיא טלעגיּפשעגּבָא ןעּפָאד סָאװ ,ןעגיוא עיורג
 .טייצ.טסּברעה ןיא רעסַאװ

 ןעּפיל ענייז ףיוא ןוא ןעזעועג ןעסַאלעג זיא ן}דיײר ןייז

 .סעּפע ןעֿכַאלסױא ןוֿפ לעליימש רעליטש רענעי טּבעװעג ךיז טָאה
 רענעי ןופ ןוא ,םיהַארּביא רעּבלטזרעד ץלַא ךָאנ טזיּב וד --

 ריד ןיא טשינ ךיא ןעקרעד ,ריד ןופ קעויַא ןיּב ךיא סָאװ ,טייצ
 וד סָאװ ,םעד ןופ ןעדיישרעטנוא ךיד לָאז טָאװ ,סעֿכלעזַא סעטפע
 .רעּבליז ,ןעּברַאפ עיולּב ןוֿפ טסַאיוטנע רע :בלעזרעד .ןעזעוועג טזיב
 !ריד ייּב ךיז טרָעה סָאװ ךָאד .ןערעטש ענעדל;ג ןוא ס'תונבל עג

 ,ןוא טשוקעגנָא ךילהערֿפ רבח םעיינ ןייז טָאה םיהארּביא
 / ?טגָאזעג טייצ רעטצעל רעד ןיא ,ןעבעל ןייז ףיוא גידנעגערֿפסױצ

 .ךַאז רעגיטֿכיװ ַא רהעז ּבילוצ ןעמוקי ג אמתסמ טזיּב וד ---
 .ריד ןיא סע ןעקרֶָעד ךיא

 ןופ גנלעטשסיוא יד סָאװ ,םעד ןיא ךיז טלעדנַאה סע ---
 םעד ףיױא עימערּפ ַא גנוננעפערע רעד ֹוצ טקנעשעג סטָאה רע דליג

 רעד רהיא טעװ טסנּוק-לעזנעּפ יד סָאװ ,טלַאטשעג:ןעױרֿפ ןעטסנעע
 .ןעגנײל

 !רעה ךיא סָאװ --
 ךיז ןעזומ רימ ,ןעטֿכַארט גנַאל טשינ ןערָאט רימ .גיטֿכיר --

 רונ .ןייז:עידומ ןעמוקעג ריד סע ןיּב ךיא .טייּברא רעד וצ ןעמהענ
 ןעכלעו רעטנוא ,יורפ רעד ןוֿפ דליּב סָאד זיא רעװ .סיוא רעה
 "?קילג סַאטירַאמ, ןעבירשעגרעטנוא ןזיא סע

 רָאנ טֿפַארטעּב .רענייפ א לעדָאמַא ,טלַאטשעג טנַאקעּב ַא --

 רעװ ,ןהעטשרעפ ןיוש וטסעװ ,ץרַאד רהיא ןוֿפ טגַאילירּב םעד
 | .זיא לעדָאמ רעד

 --,יוועל רעטֿפעלעג א טימ ןעירשעגסיוא טָאה -- !רָאיזַאטנַאפ---
 רעד טצעי טגיל סע ואוו ,ץרַאה ן'ֿפהא לָאמַא ןעמ ףרַאד רשֿפא
 ?גנַאלש עטױט:טֿפיג ַא ,עטיוט ַא גנַאלש ַא .ןעגעלקַעוװַ ,טנַאילירּב

 לרעטכעלעג ַא טימ טָאה --* ,ַאדֹוּב ןופ ןהוז רערעייט ,ָא --
 ןוֿפ טייװ ןהעז ןרעג ,ןיֹוש ךיד טלָאװ ךיא -- ,מיהַארּביא טגָאזעג
 ןוֿפ ןעברַאֿפ יד ןעבעל !עלָאז .;עירָא ט.סגניטֿפיניעפ ןוא:טיוט ענייד
 437 .ןעמַאווצ טױט ץטימ ןעּבױַאנש לָאז ,זיא טוט סָאװ ,סָאד ןוא ןעּבעל

/ 



 ,םױּבטסַאמ ,*

 - ,יװעל טגָאזעג לעֿפײמש ַא טימ רעדיוװ טָאה -- ,ףָאה ךיא ---

 ץלַא ,ןײרַא ןעּבעל ןיא ןעקוררעֿפ ךיז לעװ ךיא רעטייוו סָאװ זַא

 סָאד יװ ,רעיורג ןייז ןעגיוא עניימ ןוֿפ ןעּברַאֿפ יד ןעלעוו רהעמ

 יוט ןופ בױטש רעד יװ ,חּבומ םענעשָאלרעֿפ ןעטלַאק ַא ןוֿפ ׁשַא

 "ס ?ױרֿפ יד ז א רעװ ,רימ גָאז רונ ,רענייטש ענעּבירוצ רעדנעז

 ַא ןוֿפ ןעטָאש ַא זיא סָאד !טֿכיזַעג ןוֿפ קורדסיוא ַארַא'ס ,ןעיניל ַארַא

 .ןעצנַאגניא סעמעט עניימ טֿכערּפשטנע סָאװ ,ןעשנעמ

 .ס וא רעה ,לַאּב-ןעקסַאמ ַא ףיוא טנעגַעגעּב יז ּבָאה ךיא --

 .טַאמ עטױר יד טימ טײל ענעי ןעשיווצ ןענַאטשעג ױזַא ןיּב ךיא |

 סַאמ רעיולג ַא טימ שנעמ ַא ךרוד רימ רַאֿפ זיא גנולצולּפ ןוא ןעק

 .ערױלרעֿפ ַא ,רעליטש ַא ,טניישעג רימ רע טָאה רעמַאזניײַא'נַא .עק

 !ןערױלרעֿפ יװ ,ָא .רענ
 ?רעהַא יז טמוק ןענַאװ ןוֿפ ןוא --
 רהיא .דנײרֿפ ןיײמ ,ןעלהעצרעֿפ וצ ליֿפוצ זיא סע ,ָא--

 ןעכלעוו ,טנַאילירּב ןעזָאר ַא טימ ןָא ךיז טּביױה עטכישעג:סנעּבעל
 רעד ןיא דנאה ןײא ןוֿפ ןעפעגעגרעביא רעהֿפױא ןהָא טָאה יז
 .םֹוהּת ןעֿפיט ןיא ןעלַאפעג ןיילַא ןיא יז זיִּב ,רעטייווצ

 | ?םעד ּבילוצ רונ ןוא --
 יטש ןוא דלושנֹוא יד גילוצ ,זיולּב הנתמ-הלּכ ַא .ּפילוצ --

 .ןעּבעל ןטימ ףמַאק ןיא ןערױלרעֿפ טָאה יז ןעֿפלעװ ,ןעּביולג ןעל
 | ?יז טמַאטש ןענַאװ ןוֿפ ןּוא ---
 3 ,ןרעטייװ א ,ןרעדנַאנג רוד א ןוֿפ ,דנײױֿפ ןיימ ,ָא --

 .ןעּביױלג ןעלילטעג ןעיולצב ןופ רוז ַא ,ןרעגידעּבעל
 ?ןעמָאנ רהיא זיא יוו--
 ,םירמ רעדָא רָנ טכַאט סעיטיָאמ ---

 ?ןנאטש .ןעילימַאֿפ והיא ןוא =
 טָאװ ,ןעּפטַאנק עדנעגאהלהוו יד ןופ רענייא וועל ,6 ---

 ,לעמיה ןגגידנערעטש ןעיולּפ ץרעטנוא ןעביוהעגנָא ןעהילג ןעּבָאה

 בבנרד ,עניד ןעפלעגנָא רטנעז םינמ סמיהָארּביא ףיוא

 ?ינָאריא טָאה יווָע/ ןּוא ,גנוקיפטנע ןוז להיֿפַעג ןוֿפ ךעלעשטיינק
 ןעּפיל יד רעטנוא טלעמ וומעג

 זיא גיוװ ענעדלאג רהיא ןופ זצ ,םיורעד טמוק סָאװ --- 138



 תורוד יירד

 העז טָא ,ןעּבעל ןוֿפ קַאה רעטלַאק רעד * עטנוא ןעלַאֿפעגרעטנורַא

 ןיֿפ ןעּברַאפ יד ּבָא ןעסע ייז .ןעגיוא יד רעטנוא ןוֿפ ןעקעלֿפ יד
 סָאד ןעגער רענדונ רעניד רעד יװ ,זײװֿפעלסיב ןעקַאּב עזָאר יד
 רעה ךיא רהעמ סָאװ ?וטסַײיװ .יינש ןוֿפ םינּפ ע.ידלושנוא עסייוו
 -עג יז זַא ,ףיא טכַארט רהעמ ץלַא ,עטֿכישעג-סנעּבעל רהיא סיוא
 ינַאגעגרוד-סנעּבעל ענעי ןוֿפ ענייא זיא טָאד .סעמעט עניימ וצ רעה

 ןֿפיוא גנַאלש ַא ןעגעלוצקעװַא רהעמ טסַאּפ סע עכלעוו ,ענעג

 .טנַאלירּב ַא יו ,ץרַאה
 ,ױזַא ןעבעל רהיא ןעּבױהרע וצ ןהעז ךָאד לעװ ךיא ןוא --

 ןעלָאז ןעגױא ערהיא רעטנוא עקעלֿפ עלֶנג יד זַא ,דנײרֿפ ןיימ

 .רעפ ןעלָאז דניזסנעּבעל עגידלוש ערהיא ןוא ןעדניװשרעֿפ
 | | .ןעדניווש

 ײמ ,ךילגעמנוא יֹוזַא טנייש ןוא עיזַאטנַאֿפ ַא זיא סָגד --
 וצוצ דנַאה עֿכילשנַעמ עניילק ַא ןוֿפ טײקֿפילגעמ יד יװ ,דניירֿפ

 ,לעמיה ןעיולּב ןוֿפ סערַאמכ עירג יד ןעּבײרט

 ויוועל ,טרַאה ליֿפוצ טזיּב וד ---

 !רָאיזַאטנַאֿפ רעֿפילקילג ,ָא -- ,
 ןוֿפ רענײא ,ןעבילבעג ןעציז ןענעז םיִהָאוןיא ןוא יוועל

 .ךיז ןוֿפ ןַעדירֿפוצנוא ּכלַאה יו ,טקורעגּבָא ןערעדנַא
 ,טייהדניק רעד ןוֿפ םירבח ןעוועג ןעננז םיהַארּבַא ןוא וועל
 יב ...טבעלעג ךעלוייה ייווצ ןעבענ ייז ןעּבָאה לָאמַא-לָאמַא

 םוצ ,ןעֿפָאלעג גרַאּב ןייא ףיוא טייחדניק רעד ןיא יז ןענעז עד
 רעייז ןיא טָאה טיעװ יד רֶאנ .ןעמוקעג להוש ןייא ןופ שדוק-ןור
 ןעוו ןוא ,ןעגנולקעג גיטרַאנעדישרעֿפ תוחומ ערעייז ןיא ןא טייהדגיק
 ךיז טקיװקעג ןוא ןעֿפָאלעג ךילהערֿפ דניו ןעגעג זיא םיהארביא
 רעניילק רעד טגעלֿפ ,קילג ןעשירעדניק ןוֿפ ןעבעל טּפעשעג ןוא
 | ;ןעלדיז דניו םעד יוועל

 ןעדָאש !ונוא רע טננערּפ סָאװ ,תיחשמ םעד טָא יָאנ העז--
 טעטכינרעֿפ תואובת ליֿפיװ ,ףורח רע טכַאמ רעוייה ליֿפיװ .זיולּב
 ?רֶע זיא סָאװ ,גרַאב רעד טגײה ?ןעשנעמ ןוֿפ סגעּבעל ליֿפױװ ,רע
 .ןעקלָאװ םוצ םק טניירגרעד רע ,טשיגרָאג טימ טשינרָאג
 489 םעד ןצגעג ןוז עסיורג יד יא סָאװ ןוא .טשינ סע טהעג רתעמ



 ,םױבטסַאמ

 ןעגידֿכעלײק ןוֿפ לעטרעֿפ יירד יז טלעּפעגרעֿפ סָאװ ,ןעקלָאװ

 | ?רהָאי

 ןרעיורט ןוא דײוֿפ ערהיא טימ טלעװ יד ײז טָאה םורע

 ביא ןעוו ןוא ,טייה דניק רעד ןוֿפ ךָאנ ןעגנולקעג גיטרַאנעדישרעֿפ

 ,ןע למיה עיולּב ןוֿפ רעמיורט רעֿפילהערֿפ רעסיורג ַא ןעוועג ןיא םיהַאר

 יוועל זיא ,ןײרַא ןעּבעל ןעטעּפש ןזיכ ןעגױצרעֿפ ךיז ןעבָאה עֿפלעװ

 עױרג !ד ןוֿפ רעטכַארטעּב רעשילָאֿפנַאלעמ רעיטש ַא ןער ןוועג

 ,עטרַאה ַא ןוא עשיטּפָעקס ַא רוטַאנ ַא ןעזעוועג זיא סָאז .סנעקלָאװ

 - ?ֿכעלעג ַא טימ ענימ-סגנוקיצטנע עדעי ףיוא טרעֿפטנעעג טָאה סָאװ

 | .דנַאה רעד טינ ךַצמ ַא טימ ,לרעט

 ןֿפ ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעּבױלג סָאד ךיוא יז טָאה םורעד

 טימ ןעגנולקעג גיטרַאנעדישרעֿפ ,טגנערגעג ךעלע גיו-רעדניק יד

 .ןײרַא ןעּבעל ןיא רעֿפיט טקורעג ךיז ןעּבָאה יז סָאװ ,טייצ רעד

 יא ,רַאּב םענירג סעד טגָאמרעד טֿפָא טָאה םיהַארּביא ןעוו .ןוָא

 טָאה הֹוהי רעטרעװ ענעדלָאג יד ,ןעֿפָאלעג זיא רע ןעֿפלעװ רעּב

 יד יװעל טָאה ,ןעּפיל יד ףיוא ןַעגָארטעג גנורעטסייגעּב טימ רע

 .טנאמָע - טשינוצ גנורענירע

 סָאװ --,עינָאריא טימ ןעגָאז רע טגעלֿפ -- !העג ,ןיוש העג --

 יד טימ ,ןעמונעג ןעצנַאגניא ,ןעּבעל סָאד זַא ,הוהי ןייד ןעד זיא

 ,ּבױטש ןוא גנוטכינרעֿפ וצ ןערהיֿפ ןעדנַאטש עלַא ןוֿפ רעטעג

 ןעמַאװצ טֿכַאמעג טשינוצ ןעּבעל ןוֿפ טײהטָאג יד טָאה רע

 דישרעטנוא רעד זיא סָאד .ןערעטש עטלַאק ןוא ןוז רהיא טימ

 .ןעזעוועג עדייב ןעשיווצ

 רֶעד ןוֿפ ענעדנוּברעֿפםיובח +לרעייװצ עגיזָאדיד טָא

 ןוא טדָאטש ןיא ןעמוקעגקירוצ 18 רהָאי ַא טימ ןענעז טייהדניק = !|

 ערעייז יז ןעּבָאה ,ןעּברַאֿפ ןוֿפ ךייר ןיא גידנעגנירדניירַא ,עדייב

 טָאה רענײא .ןעטרַא ענעדישרעֿפ ןיא טלהָאמעג ןעגנורענירע

 עטלַא יד ןוא להוש רעטלַא רעד ןוֿפ טסנעּפשעג סָאד טלהָאמָעג

 טימ ךרוד טגנירז סָאװ ןוז ַא ס;ּפע ןוֿפ טלַאט עעג ןיא םיללנתמ

 טָאה רעטייווצ רעד ,סנעקלָאװ ערעטסניֿפ יד ןעלהַארטש ערעטיול עד זיא

 טלעטעעגרָאֿפ טסנעּפשעג ןעלעקנוט ַא ןיא ןעצנַאגניא טייהדניק יד 0



 תורוד  יירד

 סעציײלּפ ענייז רעטנוא ןְעּבעל ןוֿפ גנורענירע ןייק טשינ טָאה רע
 רעטנוא ן ,טלהיֿפטג טָאה רע .טייהטאו ןייק טשינ ןוא ,טלהיֿפעג
 ואוו ,חּבזמ םענעשָאלעגסױא'נַא ןוֿפ ןייטש רעטלַאק ַא טגיל םהיא
 טָא .לרעַײֿפ שירַאנ ןיילק ַא ,טנערּבעג רעײֿפ ַא לָאמַא טָאה סע
 .ןעזעוועג ןעּברַאֿפ ערעייז. ןוא יז ןענעז עֿכלעזַא

 רעד ןוֿפ דליּב סָאד טכַארטעּב ןעּבָאה יז ןעוו = ,דניצַא ןוא = |
 .ןעמּוקעג ןעניז ץֿפױא שרעדנַא סעּפע ןעועי זיא ,יור

 םעד ףיוא ןעזיוועגנָא םיהַארּביא טָאה -- !דליּבַא !דליּגַא --
 רעד ןוא רעױלּבַא ךאלמ ַא -- ,ןעיניל ע':רַאצ יד ןוֿפ קורדסיוא
 וטסָאה .ןערעטע רעדנעזיוט יו טנייש ןלַאה רהיא ףיוא טנַאילירג
 !ןהעזעג ןיוש טנַאילירּב ַאזַא ץעגרֶע לָמַא

 --ןָאטעג לעֿכײמש ַא יוועל טָאה --...טנאילירּב ...טנַאילירּב--=|
 ּוסָאװ וטסייוו ,טגעלעגקעוװַא טנַאילירּב ןופ טרָא ן'פיוא טלָאװ ךיא
 ןוא .רהעמ ןעסייּב טשינ ןָאק סָאװ ,גנַאלש ַא ,גנַאלש עטיוט ַא
 יד רעטנוא ,ָאד טָא הָעז ?ןעטסקרַאטשמַא טלעֿפעג רימ סָאװ ,וטסייוו
 יסיּב ןנסע ןעקעלֿפ יד .ןעקעלֿפ עלעג ייווצ ךיז ןעזייוועּב ,ןעגיוא
 דנעה ענייד וַאכ-ַא: ...ןעקַאּב ערהיא ןופ ןעּברַאֿפ עזָאר יד ןייוֿכעל

 'ה !זיא סָאד גיטֿפיר יװ ,העז ...טכַאמעג ןײלַא ייז ןעּבָאה
 םיהַארּביא טָאה - !אדוּב ןוֿפ ךימלת רערעטסניֿפ !גייווש !גייווע--

 וד ןעװ ןוא ,רונ לַאֿפוצ ַא ןיא סָאד ---.טרעפטנעעג ףרַאש םהיא
 טמוק טָא ,ךיז רַאֿפ ןהעז ערעדנַא'נַא וטסעװ ---,ןהעזרעד יז טסעוװ

 | .ןָא



 זרע זיא רעװ

 גידנעוט קילּב ַא ,וא ןעסַאלעג ןעמוקעגוצ ויא ַאטירַאמ
 ןעבילּבעג ןהעטש ןעטנַאקעּגנוא ן'רַאפ יז יא ,ןערהיא דליּב פיש
 רהיא לָאז רענעי זַא ,ןעטרַאװבָא טלָאװ יז יו ,ּבָארַא ןעגיוא יד טױ
 ,דנַאה יד ןעגנַאל ריז

 ,טגױורעֿפ טלַאק ךיז טָאװ וועל
 ,טגָאזעג גיטלינֿבײלג יוועל טָאה---!לַאניגירָא רעד סָאד זיא--

 םוצ טײקטלַאק ןייז ןעוייוע צכױרַא טימרעד ןעניימ טלָאװ רק יא
 ,יע

 טָאה--,ָאד טסהעז וד סָאװ ,טנַאילירּב רעד ןוא ױרֿפ יד--
 וד רונ ,טשינ סע ןעמ ףרַאד ןעֿפוז טייוו---,םיהַארּביא טרעֿפטנעע
 .יהנייא סע טטלָאװ וד ,ןנמונעג שרעדנַא דליב סָאד טסלָאװ ,יוו9
 ...ןעסקיוװעג ןוא ןעמולּב עשידניא ןיא ןע2

 יירב ןהָא ןטּבעגעג ליב טָאד ךיא טלָאװ סלַאֿפנעלַא--
 .ץמש ךָאב ןוֿפרעי ,סנעגירעביא---.יוועל טלעֿכײמשעג טָאה---...טנַאײֿפ
 יָצג טלַאק טָאה--?ןיֹהה ןייד ןיא טסַאג רעד זיא גנַאל יװ ר
 ,יוועל טגעיאֿפ
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 תורוד ױריפ

 טָאה יז ןעװ ,ךָאנרעד ,ןענַאטשעג טונימ ַא ךָאנ זיא ַאטירַאמ

 טָאה ,רהיא ןוֿפ טנלעה ,דליּב ןופ טנלעה ןעדייר ייז זַא ,ןדעזרעד

 .ןהעגקעװַא טלָאװעג יז
 :טגָאזעג ןוא ןעטלַאהעגּבָא רהיא טָאה יוועל

 ןֿפױא ןעּביילּב ךייא ןעטעּב רימ ,טשינ זנוא טרעטש היא---

 ולָאמ עטשרע סָאד ָאד רהיא טנעז ,טרָא

 :גיא---.ַאטירַאמ טרערעג ליטש טָאה---,לָאמ עטשרע סָאד--

 ..הנּתמ ַאזַא טֶא טניזרעֿפ ןיוש ךיז ןוא ,טַאל טעינ ןעצנַאג

 לֶעֹנש סע טָאה רהיא---,יוועל טדערעג טָאה-- ,ןעש רהעז---

 ינעגעלעג א ייּב ךייא טלָאװ ךיא ךיוא ןֹוא רנח ןייֵמ ייּב טנידרעפ

 .הנתמ ַאזַא ןעקנעש ךייא ןעזָאל וצ ,ןעטעּב טײה

 "עג טָאה--,סע טגנַאלרעֿפ ןעליוו רעיא ןעוו ,טוג רהעז---

 | .אמירַאמ טעשטּפעש

 יּביא ןעטלַאהעגרעטנוא טָאה---,ןָאט סע טעװ ןידנײרֿפ ןיימ---

 ,ןעטלַאטשעג יילרעייווצ ןערעוו ןָעּפַאשעּב ןעלַעװ טימרעד---.םיהאר

 .ןַעציז ןעטעּב ןעמ עלַא ךיא לעװ דניצַא .ןעטלעוװ-ּברַאֿפ יילרעייווצ

 טייז רעד ןיא םיהַארּביא :טצעזעגקעװַא ךיז ןעּבָאה יירד עלַא

 .רעדנוזעב יוװעל ,ן'ַאטירַאמ ןופ
 ךיור רעקרַאטש ַא ןוא רַאגיצ א טרעֿכױור)ֿפ טָאה יוװעּל

 זַא ,ןעֿכײצ ַא טוַאמעג טָאה ַאטירַאמ ,ּבוטש יד טנעקלָאװרעֿפ טָאה

 | .ךיור רעד טשיג טקיטש רהיא

 רָאנ ּבָאה ךיא סָאד ,ןעניימ סיוועג רהיא טַעװ ױזַא ןוא---

 --,יועל טדערעג לעדע טָאה -- ,ןועֿפױר ןעמונעג ןייא  בילוצ

 גידנעטש ןיא ףיור רעקרַאטש סָאד ,ןרָעֿכזרעֿפ ךייא זומ ךיא רונ

 רעכױר ךיא .ךַאז עסיז ַא ןרעדנַא א ייּב יו ,ליומ ןיא רימ יב

 וַאכ-ַאכ ,ןערהני ערעיוזיסיז יד ,ןערהָאי יד רעכיוררעפ ךיא .גידנעטש

 .עג טָאה---,לָאמַא יו ,רעקרַאטש ךָאנ טנייה טסרעֿפױר וד---

 סָאד ,תֹורּפכש טימ טסרעֿפױר וד---,!עדירפוצ טשינ טיהַארּביא טגאז

 יװ--סיוא טסהעז וד ,ןעגױא יד ןיא ריד טגיל ךיור ןופ תורּכש

 .רעידניא רע'תמאינַא
 ַא טימ טרָאֿפטנעעג טָאה -- ,ןייז טרָאד ןרענ טלָאװ ךיא---

 ,רימ יװ ,רעסעּב ןעהעטשרעֿפ ייז---,ןַאטירַאמ וצ יוועל עלשכיימש 13



 ,ביומטפַאמ ,'

 .ןענוז אז דרע ןוֿפ גנוטכינרעֿפ עצנַאג יד ןעהעו ייז .ןעּבעל סָאד
 טימ ךָאנ ךיז ןעקיצטנע רעּבָא רימ ,ןעגיוא יד רַאֿפ רָאלק םעטסיס
 ...ַאֿכיַאֿכ ...ןעטנַאילירּב ןוא ןערעטש ןוא טייקיולּב-לעמיה

 ַא סַאּפש טימ טָאה---!עיֿפָאוָאליֿפ ןייד טימ קעװַא !קעוװַא--
 סעּפע רימ ןעדייר דניצַא---.םיהַאוּביא דנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ

 ?גנולעטשסיוא יד ןָא ךיז טּבױה ןעוו ,סרעגיטכיוו
 ,זוירפ ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא ,ןָאזעס-רעמוז םוצ ,געט יד--

 .רעד טציא טֿכַארט ךיא !טעטײרעּברָאֿפ סעּפע ןיוש טס ,ה וד .גניל
 וצ ,ףליהייב רעטוג ַא ןייז רימ טעװ ץנייד עטנַאקעּב עטוג יד ,ןוֿפ
 ,גיטֿכיר ןעמונעג רחיא ןוֿפ דליּב ןייד טימ ץנערוקנָאק ןיא ןהעטש

 ַא טימ ַאטירַאמ טקרעמעב טָאה--.,ןייז גיטֿכיר ןָאק סע---
 ,ןעּבױלרע סע לָאז רענעי זַא ,ן'מיהַארּביא וצ קילּג

 ,םיהַארּביא ןעּבעגעגוצ טָאה --- ,ןייז גיטכיר ןָאק סע--



 ,גנַאלש ַא !גנַאלש ַא

 ֿפַארלרעֿפ א ןיא ץיוועל רַאֿפ ןענאטשעג יא ַאטירַאמ ןעוו

 ץֿפרוד ךרוד רהיא ןענעז ,לעמיה םוצ ןעגיוא יד טימ עזָאּפ רעט
 רעֿפילהערֿפ א ןיא םיִהָארּביא ןַא ,סנַעטשרע :ןעכַאז ייווצ קנַאדעג

 גי 5 ןירֿפ ןעביל םעד ןעֿפײלגרעֿפ ןעמ ןָאק םהיא וצ ןוא ןַאמרעגנוז
 טימ ןַאמרעננוי רַעדנַאלּב רעגירעיורפ ַא זיא ,יוועל ,רע זַא ןוא

 ירעד .?רעטַאװיטסּברעה ַא ןוֿפ ברַאֿפ יד יװ ,ןעגיוא עיורג עליטש

 יָעג ךילקערש יװעל טָאה ןעטכעג זַא ,טנָאמרעד ךיז יז טָאה יי
 .טיֹוט ןופ טדערעג ןוא טרעֿכױר

 ךיז יז טָאה רעטרעװ ס'יוועל ןוֿפ ןעקנאדעג עגיזָאדיד ליב
 ןעזעו דמערֿפ א טימ עדמערפ ַא וליֿפֲא ָאד זיא יז זַא ,טנָאמרעד
 ןעטלַאה וצ ושיטנֲאז ןוא טיש ,םיהֲארּביא ,רֵע עכלעװ ,ךיוּב ןיא

 עג טָאה יז לייװ ןוא ,קילג ןוֿפ ?עטנַאמ סענעדייז ן'רעטנוא יז
 יוצ-טיוט 8 טימ ןייז ןעגױצרעֿפ ןָאק ןענָאה דניק סָאד זַא ,טסואוו
 ןעװעטַאר ןענַאק טעינ טעװ םיהַארּביא רעסוג רעד ןעֿכלעוו ,לַאֿפ
 .יורג ,עסיורג ַא סעציילּפ ערהיא רעטנוא ןהעֹוֲעג טָאה יז לייוו ןוא
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 ,םױּבטסַאמ ,י

 .עז טױט ןעגעװ רעטרעוו .סיוועל זַא ,ןענוֿפֶעג יז טָאה ,ןעשַאווּבָא
 .ןילַא רהיא רַאפ סנעטסרהעמ גיטֿפיר ןענעז ייז .גיטֿכיר ןענ

 זיא סָאװ ,ץיועל ףייא טײז ַא ןוֿפ ןָא-עג קילּב ַא טָאה יז
 ןיא !גידריויקרעמ---ןוא ליפָארּפ רהיא ט:ע-ײצעג ןוא ןענַאטשעג
 וצ סנעּבעגעגרעּביא ןוא סעדנעּביל סעּפע ןעגנולקעגנָא טָאה רהיא
 ביל גנילהירֿפ עמירַאװ יד ןעזעוועג טשינ רעּבָא זיא סָאד .םהיא
 עכלעו ,עביל יד ;םיקַארּביא רהיא ןיא טקעװעג טָאה סע עֿכל} וו
 טָאה ץיוועל ןעטלַאק ןעױרג:דנָאלּב םוצ טלהיֿפעג טציא טָאה יז
 .עד וצ טלהיֿפ רעזנ,ר?-טיוט ַא סָאװ ,להיֿפעג םעד ןיא טנָאמרעד
 םהיא ןָאק רונ יז זַא ,טסיײװ רַעֿכלעװ ,רעטסעוװש רעגיצרעהמרַאּב
 ַא ןעזעועג זיא סָאד .ןעּבעל ןעלוֿפטסגנַא ןערעווש ןוֿפ ןעועטַאר
 קעמ, :ןעגָאז ןיא דנעה יד ןעּבענוצרעּביא םהיא גנַאלרעֿפ רעליטש
 "...ןעּבעל ןעדנערעטַאמ ןעטסיו ן'טימ ןעמַאזוצ דניז יד רימ ןוֿפ ּבָא

 רע וַא ,ןעקרַאטע אוַא טַאהעג טציא גנַאלרעֿפ םעד טָאה יז
 ערהיא ןוֿפ סנעֿכיי + יד ןיא ,רעדַילג ערהיא עלַא ןיא טּבעלעג טָאה
 .ּביַײװ ןעצנַאג ןיא ןוא סוֿפ ןיא ,דנעה יד ןיא ,עקירדסיוא-סטֿביזעג
 ...ןערהיא ןעזעוו ןעטרַאצ-ךיל

 טגערֿפעג טרָאצ טָאה -- ;טגידנערעֿפ ןיוש רהיא טָאה--
 .סעּפע רַאֿפ יו גידנרעטיצּבָא גנולצולּפ ,ַאטירַאמ

 ינעֿפיטרעֿפ ,יועל ןעטעּבעג טָאה-- ,טרַאװ ,ךָאנ טרַאוװ---
 ,טַײּברַא רעד ןיא ךיז גיד

 -- זץרַאה ן'ֿפױא טנַאילירּב ןיימ גיטיונ ךייא זיא יצ ןוא---
 .ַאטירַאמ טדערעג ףָאלש ןעֿפיט ןוֿפ יװ טָאה

 ןייז זיא ָאד טשינ --,יוועל ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה --,ןיינ ,,ןיינ---
 | ...טגידנעעג ןיוש--- !סע זיא טָא ...טרָא

 .ןַצ יז ןוא דנַאה רעד ייּב ץַאטירַאמ ןָאטעג םהענ ַא טָאה יווֲעל
 .ןָאטעג יירשעג ןעשירעטסיה ַא טָאה ַאטירַאמ .דליּב םוצ טרהיפע
 טלעקיװרעֿפ ,רעסַאװ ןיא בלַאה ,ורֿפ 8 ןענַאטשעג זיא רהיא ראו
 ,רעטעלּב ןוא ןעמולב עשידניא עדליוו ןיא רעּפרעק ןעבלַאה סעד
 ףטױט ַא טלעקיװעגסױא ךיז (ָאו רעטעלב ןוא ןעמולּב יד ןוֿפ
 .טסוױּב רחיא ףיוא טגעלעגקעוַא ּפָאק םעד טָאה סָאװ ,גנַאלש
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 תורוד ירד

 ,ןײנ רונ ..קילג ס'ַאטירַאמ ןוֿפ דליּב סָאד זיא סָאד --- .יוועל

 .ס} זיא ןעמעלַא זנוא ןופ קילג סָאד --- קילג סַאטירַאמ רונ טשינ

 -לעֿפ ןֹוא ןערעיומ ךרוד ןעֿערּב ,ןעֿפמעק ,ןעכוז ,ןעּבערטש רימ

 ץרַאה ןוֿפ עטסֿפיט עמַאס סָאד סיוא טגי ןוא גנַאלש יד טמוק ,ןעז

 ס'ַאטירַאמ ןוֿפ דליּב סָאד .ןעמַאזוצ םס ןעטיז ץטימ טּברַאטש ןוא =

 .טגָאז דניצַא .ןֿפרעד לָאּבמיס רעטסגיטכיר רעד רונ זיא קילג

 !רעסעּב ךייא טלעֿפעג סעֿכלעװ ,רעגיטכיר זיא דליּב סעֿפלעװ

 ןֿפױא לָאמַא טקוקעג טָאה יז ,טרעֿפטנעעג ?שינ טָאה ַאטירַאמ

 טימ דליּב ץֿפױא לָאמַא ,ץרַאה ץֿפױא טנַאילירּב ן'טימ רליּב

 ךַאװש ןענעז טיפ יד ,,טהערדעג ךיז טָאה ּפָאק רהיא ,גנַאלש רעד

 :טעשטּפעשעג ןעּבָאה ןעּפיל ערהיא ןוא ,דרע רעד ףיֹוא ןענַאטשעג

 קנַאד ךיא ...רעטכ;ט סעיטָאמ זיא סָאד ,,.ךיא ןיּב סָאד--

 ןיא סע ןיּב ךיא ,,,ליפוזַא ףיוא טסואוועג טשינ ּבָאה ךיא ,ךייא

 ןעדער וצ רעװש זיא רימ .,סע ןיּב ךיא ...ןעצנַאגניא ...ןץתמא

 | ...ךייא רַאֿפ

 ךיילטימ טימ יװ ,דנַאה רעד ייּב ץיוועל ןעמונעג טָאה י/--

 ךיוא דנַאה רהיא טגה יוועל .טצעזעגקעוװַא ךיז ןֹוא ןיילַא ךיז ףיוא

 :ןנמונעגנָא

 .סַארטנָאק ײװצ ןעגיל ָאד--.טגָאזעג רע טָאה--,טהעז ,טהעז --

 ינַאֿפ רעסיורג-וצ ַא זיא סָאד םיהַארּביא ,ךיא ןוא םיהַארּביא :ןעט

 עיולּב ןעלמיה ןעֿפַאשעּב ךיז ןעטלעצעג עיורג ןוֿפ ליו רע ,רָאיזַאט

 ןעּבעל ןיא תוברוח רונ העז ךיא ןוא ןעטנַאילירּב--רענייטש ןוֿפ

 רהעמ סָאװ עמ טרעטשוצ רהעמ ץלַא ,טיוּב ןעמ רהעמ סָאװ

 טֿפערט ,קילג ןוֿפ עיניל רעטַײװ רעד ןיא ןײרַא ךיז טד'יינש ןעמ

 !טכוזעג קילג טָאה ,אטירַאמ ,רהיא ךיוא .קילגנוא טרָאד ןעמ

 | .ןענוֿפעג קילגנוא ּבָאה ךיא--

 ,ַאטירַאמ ,טלהעצרעֿפ ליֿפ ךייא ןעגעוו רימ טָאה םיזַא וּביא--

 טנָאמרעד רימ טָאה רע ןעװ ןוא ,טנַאילירּב רעייא ןוא ךייא ןוֿפ

 רץטנהעג ץלַא ,טרעלָאקעגכרוד ץלַא ךיז טָאה רע ואוו ,געוװ םעד

 ן'ֿפױא גנַאלש ַא טימ ױרֿפ ַא ןוֿפ דליּב סָאד ןערָאװעג רימ זיא
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 .םױּבטסַאמ ;י

 ןיימ ףיוא--.ַאטירַאמ טעשטּפעשעג טָאה--,,,גיטֿכיר ,..גיטֿכיר--
 א ןיִּב ךיא ,עטיוט ַא גנַאלש ַא ןעגיל טֿפרַאדעג טציא טלָאװ ץרַאה -

 .ירד ןיא ןעגנַאגעּב ךָאנ דניז-סנעּבעל ןיימ ןיּב ךיא ,יורֿפ עגידניז
 דָארג סָאװרַאֿפ ,יוועל ,רימ טגָאז רונ ,ןַעּבעל ןיימ ןוֿפ רהָאי ןעט
 ?רעסַאװ ןיא טגעלעגקעוװַא ּבלַאה רעפרעק םעד רהיא טָאה

 ,ןעגידניז ןעדעי טימ .עֿכלעזַא ןַעגיוא עניימ ןיוש ןענעז סָאד-
 ףֹוס רערעטיּב ןייז ןיא לָאמַא ,ןעריטַאּפ סעּפע זומ ,דנײרֿפ ןיימ
 םיוּב ןעֿכױה םוצ ולַאװ ןייז סע טהיצ לָאמָא ,ןעמַאלֿפ עטיור יד
 ,רעסַאװ ןעטלַאק םוצ םהיא סע טהיצ רָאג לָאמַא ןוא

 ?רעסַאװ ןיא ףוס ןיימ רהיא טהעז--
 ,.,רָאֿפ ױזַא ךיוא ,,,רימ לַעטש ךיא---
 ,..ןייז ףוס ןיימ זומ סָאד ,ָא--



 ,באנַאװרינ יי | :

 םהיא ןיא ,סיוועל דליּב סָאד ןהעזרעד טָאה םיהַארּביא ןעוו

 שב טלהיֿפעג ךיז טָאה רע ןוא ץרַאה ץֿפױא טוג טשִינ ןערָאװעג
 עטלעטשַעגֿפױא סָעד םהיא טֿפרַאװעצ ןעמ ןעוו ,דניק ַא יװ ,טקנערק
 רע טָאה -- ,טֿכַארּבעג טנַאילירּב ַא רימ טָאה יז, .זיוה-ןעטרָאק
 לא לרעײֿפ ַא ,טלצוו רעניילק ,רעטלַא רעד ןופ סורג ַא --- ,טֿכַארטעג
 +וא טלעװןעטָאש רעל;קנוט ןייז טימ יוועל ןעמוקעג זיא ,סניילק
 קיג ,עכילהערֿפ סָאד טשיװעגּבָא רע טָאה ייּברעד ,ןעשָאלרעֿפ סָע
 ."סניימ ןוא קילג סָאטירַאמ --- עגילעז

 נא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,םַעד ןעגעוו גידנעטֿכַארט ןוא
 טשריּבעג ןוֿפ בורּפ רערעװש ַא טצעי רָאֿפ טהעטש ןץַאטירַאמ
 "טשהיצרע א ,ןערעו רעטָאֿפ ַא ןײלַא רע ףרַאד דניק םעד ודניק ַא

 -ןיא רעד ,יועל טציא םהיא טרעטש סָאד ןוא עדנעלע ייווצ ןוֿפ
 ,יוועל רעגיד הרוחש-הרמ רעמַאז

 ?מהיא טָאה עטלַאק ַא דנַאה ַא יװ ,טֿכַארטעג ױזַא טָאה רע |
 | | .טרהירעּב

 ילעֿכײמש ַא טימ רע טָאה -- ,רָעדורּב ,וטסגָאז סָאװ -- 449



 ,םױּבטסַאמ ,י

 ירעד סעֿכילנהע ךיז ןיא לַאניגירָא רעד סעּפע טגָארט --- ,טגָאזעג

 ?ָאד טסהעז וד סָאװ ,ןוֿפ
 רעדנעלע ַא ,ױרֿפ א ןוֿפ ןעטָּשש א ןיא סָאד .ָאי ,ָאי --

 ײװצ יד ןעלהעצרלֿפ ןֿפרעד .ןעטָאש רעגידניז ,רענעגנַאגעגֿכרוד

 .ןעּפיל יד ןוא דנעה יד ,ןעגיוא ערהיא רעטנוא ןוֿפ ןעקעלֿפ עלעג

 .ַאמ יד ,רעדורג ,טנַאילירּג ןייק טימ ענָאדַאמ ןייק טשינ זיא סָאד

 רעסעּב ,ןעדנואושרעפ דרע רעזנוא ןוֿפ גנַאל ןיוש ןענעז סענָאד
 ,ַאנַאװרינ זיא סָאד .ןערָשהַשג טשינרָאג דלַאג ןענעז ייז ,טגָאזעג

 !וטסנייװש ...ָאנַנװרינ רעשפמ עטיוט עטלָאק ענעי ,םיהַארגיא

 זיא םהיא .ןעפיל יד טימ ןָאטַעג םירק ַא טָאה םיהָארּביא
 יעל ענעי וצ טגנַאלעב טָאה רע ,ןעועוװעג גירעּביא רבח ןייז טציא
 ,טסנעטשעגיטיוט סָאד ןָעהָעזרעד ייז ןעװ סָאװ ,ןערוטַאנ עלוֿפ-סנעּב
 .ןעמעל זיא סָאד זַא ,ךיוא ףיורעד ייז ןעיירש

 יעג ואוו -- .טלעטריפעג רע טָאה --- ...ַאנַאװריג ,אנַאװרינ --

 טשינ ךימ טסעװ וד ,דימלת ס'ַאדוצ ,ןיינ ,רונ ?ַאנַאװרינ ָאד וטסניֿפ

 טנַאילירּפ םָעֹד ןיא ךֶָאנ ןיֿפעג ךיא ,טלֶעוו ןייד ןיא ןערהיֿפנײרַא
 גרַאב םעד ןוא להוש יד הָצז ךיא ,רֹוד ןעטלַא ןיימ ןוֿפ סעּפע
 רענעדיײז רעד ןיא ןיפעג ךײא .טּבעלעג ןעגָאה עדייב רימ ואוו
 להוש יד ,טגָאזעג רעסעב ,להוש רָעטלַא רענעי ןוֿפ סעּפע רעטֿפָאט
 וטזיּב וד ןעקורט יװ ,ָא !ןײלַא

 טָאה -- !רהיא ןיא ךיא העז ןעטָשש ַא ,ןעטָאש ַא --

 יװ ,ורפ יד ביל ךיא --- ,יושל טדערעג שינָאריא ןוא טלַאק
 טלעקיװ ץרַאה רהיא ןיא .טסנטּפשעג-טיוט ַא ןהעז וצ טּביל ןעמ
 ..ןעקלָאװ-סלעמיה יד ןוֿפ טנעהָאנ זיא יז ,גנַאלש עטיוט ַא ןיוש ךיז

 .רהיא ןיא טנַאילירב םעד העז ךיא --
 ,טֿפנוקוצ יד ןעזייוועג טעוװ סָאד ---
 ּפעק יד .טזָאלעגּבָארַא עדײג ןעבָאה יוועל ןוא םיהַארּביא

 :טגָקועג םיהַָארּביא טָאה ןעגייווש טונימ ַא ךָאנ ןוא
 ןיא זיא יז .טלעו רעכיירטסייג ַא ןופ דניק ַא זיא סָאד ---

 ,עגירלושנוא ןערעלהעֿפ ,ןגנַאגעּב ןרָעלהעֿפ זױלּב ןעּבעל רהיא
 :נָאלּב ןוֿפ ןועלהעפ יד ,דָאר-סנעּבעל ןעסיורג ןוכ ענֶעּבירטעג
 450 -- !ךָאנ סָאװ וטסייװ ןוא .גידנעטש ךילהייצרעֿפ ןענעז עדנעשז ז



 יירר

 ָאד טהעטש רימ רדצפ -- ,דוס ַא טגָאזעג םיהַארּביא םהיא טָאה
 .טֿפירעגמוא רימ וצ ןעמוקעג יז ןיא טָא .ןָאיסימ עצנַאג ַא רָאֿפ
 ןעזעוועג זיא יז .ןעֿפָארטעג יז ךיא ּבָאה לַאּבידַארעקסַאמ ַא ףיוא
 וצ ןעצנַאגניא ,עקסַאמ רעיולּב ַא ןיא ןעגנַאגעג זיא יז ,םַאזנייא
 ,ךילגהע .עניימ

 ?טלהעצרעֿפ לַאּב ן'ֿפיױא ריד יז טָאח סָאװ ןוא ---
 ...דגיזסנעּבעל רעס ורגַא ןופ דניקַא זיא יז סָאד --
 !רהיא רַאֹו טפנוקוצ רעד ןיא ןָאיסימ ןייד יא סָאװ ---
 ַא ןַאהרַאֿפ ויא קילּב רהיא ןיא .יויעל ,ןײלַא טשינ זיא יז---

 .רֶע ןוא רעט;3 רהיא ףרַצד ךיא .ןַצמ ןעדמערֿפַא ןוֿפ ןעזעוו ךמערֿפ
 .קעװַא ױזַא ןעּבעל רהיא ןיפ עיצַאוטיס יד ףרַאד ךיא ,ןייז רעזעל
 ךיא--ןַאמ רעדמערֿפ רעד ןוא רעטומ יד ,דניק סָאד זא ,ןעלעטש
 .ךַאז רעֿפילרוטַאנַא יװ ,ןערעװ דנוּב ןייא לֶאְו

 טעוװ---.טגָאזעג ןעסָאלשטנע יוועל טָּנה---!טשינ לָאמניײק ---
 .רעד טעװ רעטומ יד ןוא ןעלַאֿפ טלעװ רעד ףיוא דניק סָאד רונ
 ןיא ךיז יז טעװ ,ןוֿפרעד רעטָאֿפ רעד טשינ טזיּב יד סָאד ,ןעלהיֿפ
 טעװ דניק סָאד ,ןעֿפרַאװ דנַאש רַאֿפ רעסַאװ ייא רעדָא רעַײֿפ
 ןוא טלעװ רעד ןוֿפ טזָאלרעֿפ ןהעגמורַא ןערהָאי ערעטלע יד ןיא
 ..ןַאיסימ יד זיא ָאד טָא ..,רעטסֿפילקילגנוא רעד ןערעװ טסעװ וד

 טָאה םיהַארּביא .ןעסָאלשטנע ןוא ףרַאש טדערעג טָאה יוועפ
 :טגערֿפעג ןוא טזָאלעגּבָארַא ןעגיוא יד

 ?ןילַא טלעװ סטָאג ףיוא ןעזָאל יז ךיא לָאז-
 רעֿפ טָאה--.,טשינ יצ ןעזָאל יז טכעװ ֹוד יצ ,סנייא ץלַא --

 ןוא ןָאט סרהיא ןיוש טעװ גנוטֿבינרעֿפ יד .יוועל טדערעג-- טרעטיּב
 רהיא ףױא טסָאה וד .ןּברק רעֿכילקילגנוא'נַא ןייז רונ טסעװ וד
 יז ןיא ריד ייּב ,גנַאלשַא---ךיא ,טנַאילירּב ַא טגעלעגקעווַא ץרַאה
 ןעמָאנ רהיא טגנילק רימ ייּב ,ענָאדַאמ ַא ,עדנעדייל עג;לײה ַא

 טֿפנוקוצ עטנעהָאנ יד סע טעװ ,סנעגירּביא .ַאנַאװריג רעד טימ |
 ,..ןעזייוועב

 ץדזרוד



 .רעַיורט ...רהיא ןוא טײהנעדירֿפוצ ןייז 0 :

 זַא ,טקרעמעפ טָאה רֶע ,גנולצולּפ ןערהָאֿפעגקעװַא זיא / יוועל
 .רָאמ.טניײה טעװ סָאװ ,טסענ ַא ,טסענ-טפול ַא ךיז טּבעװ רבח ןייז
 'סיוא יז ,טרעטשעג טסעג יד טָאה רע ,ןעלַאֿפ ךיוה רהיא ןוֿפ ןעג
 .רהיא ןוֿפ רעיוּב יד טצעשעג ךילרעניא רע טָאה ךָאד ,טֿכַאלעג

 ענעגייא ענייז ןוֿפ ,סּבעװניּפש םעד ןיא טּביױולג םיהַארּביא

 רערעטע רעד ךיא ףרַאד ךָאד ,ןעּבױלג רע לָאז ,ןעֿפַאשעּב דנעה
 .טֿפַארטעג רע טָאה -- ,"ןייז טשינ םהיא ןוֿפ

 .רעד טָאה רע ןֶעװ ,ןַאד ןיוש ןעוהָאֿפעגקעװַא זיא רע
 =רעיורט ןעֿפיט ַא טגעלענקעװַא רע טָאה דייר ענייז טימ זַא ,טלהיֿפ

 ירד עלַא יד ןעשיווצ זַא ןוא טימעג ס'מיהַארּביא ףיוא ןעטָאש
 ויא רענייק ןעֿפלעװ ןיא ,לתיֿפעג סעמהענעגנַאנוא'נַא סעּפע טשרעה
 .ַא-ביא :ליטש רעד ןיא ךָאד טרעטַאמ סעֿפלעװ ןוא גידלוש טשינ
 ןַא ,!עבױלג ןייז טימ ןוא טלעוו-סגנורענירע רעטייוו ןייז טַימ םיה
 ,ָֿאט סעיטָאמ 'ר ןוֿפ טלַאטשָעג ןיא טלעוויסגנורענירע עטייוו יד
 'וצ רהיא טימ ַאטירָאמ ;ןעטער רע זומ טנַאילירּב רהיא טימ רעט

 ַארּביא ,רע רונ זַא ,ןעּבױלג ןעֿפיט ן'טימ ןוא טלעו רענעכָארּב 2



 תו"וד יירד

 ןופיה רעגיזָאדרעד טָא .ןעגנערּב קילג םוצ קירֹוצ רהיא ןָאק ,םיה
 טל}טשעגנעגעג ןעּבָאה ייז ןעוו ,ועקרַאטש ךָאנ טנעקרעד ךיז טָאה
 ןיטימ רליּב טָאד ןוא טנַאילירּב ץטימ דליב סָאד -- רעדליּב ערעײז

 וצנוא רעֿפיט ַא ןיא ןעֿפרָאװעגנײרַא יװ יײז טָאה סָאד .גנַאלש
 ,טייהנעדירֿפ

 עג ,ן מיהַארּביא ,םהיא זיא ,ןערהָאֿפעגקעװַא זיא יוועל ןעוו
 צ ן;גױצעג טייז ןייא ןוֿפ םהיא טָאה סע .גנַאּב ענדָאמ ןערָאװ

 יןערַאגיצ ןוֿפ רערעֿכיור ןרעטיּב ,רעלֿכײמש ןעטלַאק םעד ,ןיוועל
 רעטײװצ רעד ןוֿפ ;ןערהָאי עניילק יד ןוֿפ רבח ןעטוג םעד ךָאד
 םהיא טָאה סע טָאװ ,ןוֿפרעד טמעטעָצגּכָא רעַײרֿפ רע טָאה ,טייז

 .טלעוו רעֿכױה ,רעֿכױה ןייז ןוֿפ רָערעטשוצ רעגינעירעד טזָאלרעֿפ

 טָאה רע ןעוו סָאד ,ןופרעד ךילקילג ױזַא ןערָאװַעג זיא רע

 .ַאמ ןעמונעגמורַא רע טָאה ,ןיוש טייוו גוצ ןעגידעֿפױל טעד טקרעמעב
 :לרעטֿכעלַצג ַא טימ ן'}טיר

 ּבָאה ךיא ,ןייז דנועג רע לָאז ...'ערהָאֿשעגקעװַא ויא רע---

 עג וד .טרעטשעג ענדָאמ טָאה רצ ,סָאװ רונ ,ןרעג רהעז םהיא
 ...ןטשינ סע טסניֿפ

 .יוא יד טימ טעשטּפעשעג טָאה -- ...גיטכיר סע ןיֿפעג ךיא --
 רעזנוא ןופ גָאוצ םעד טלעק:ודרעֿפ טָאה רע --.ַאטירַאמ ּבָארַא ןעג

 ריד ארומ ּבָאה ךיא ,םיהַארּביא ,סיוא רעה ךָאד .טפנוקוצ רעסיורג

 ךס ַא ןַאהרַאֿפ זי; רעטרעוװ ענייז ןיא זַא ,ןיֿפעג ךיא ..,ןעגָאז וצ
 ,,,"מ

 ינוא טָאה-- !ריד ףּוא טקריוועג טָאה רע זַא ,סע טסייה ---,

 רעד ןיא יוועל זַא ,ךָאד טסייוו --- .םיהַארּביא טדערעג ןעדירֿפוצ

 ,ַארוּב ןוֿפ ךימלת ַא .,זיא רע ,טלעװ רעד ןיא שנעמ רערעטסניֿפ

 ןוֿפ ךיוא וטסיּב .טלעװ רעד ףױא טױט ןעגיּבייא רָאֿפ טהעז
 יי | ?עגינעי יד

 ןיא זַא רעּבָא סייוו ךיא .עעדיא ןייז טימ טׂשיִנ ןיִג ךיא ---

 רָאט ץרַאה ןיימ ףיא ..תמא ךסַא ןַאהרַאֿפ ןיא רעטרֶעװ ענייז
 ..ןיינ .קילג סַאטירַאמ ןוֿפ טנַאילירּב רעד ןעגיל טשינ רהעמ ןיוש
 ..דניז-סנעּבעל ערעטסניֿפ וצ ןעּבירטעג ךימ טָאה סָאװ ,גנַאלש יד

 173 סָאװ טימ .דניק ַא ןערעוו ןעריוּבעג דלַאּב טעװ ,רעגייגש א טָא



 םייבטפַאמ י

 'ור סע לעוו ךיא סָאװ ,רונ טימרלד !דניז יד ןטשיװרעֿפ ךיא לעװ

 ןעמָאנ ןטימ !ןיינ !ןיינ ?ןעטױט ןעשיגייה ַא ןוֿפ ןעמָצנ טימ ןעֿפ

 ףרַנד ךיא !ןיינ !ןיינ .ןעשַאהנייר טשינ קעלֿפ םעד ךיא לע זיולּב

 ,.,ןטשינ טציא ןיּב ךיא סָאװ ,יד ןייז
 .רעטיצ ַא טימ ,ךַאװש רעטרעוו יד טדערעג טָאה ַאטירַאמ

 רעז טשינ ,יװעל ןעזעוועג דָאש ַא רהיא זיא סע ןוא םיטש רעגיד

 ןעזעועג דָאש ַא רהיא זיא סע ,ןעּבעל ןוֿפ רעֿכַאלסױא ןוא רַעגָאלק
 סאטירַאמ ןוֿפ דליּכ סָאד ןעּבעגעג רהיא טָאה סָאװ ,יוועל רענעי

 ,טײרֿפעּב רעטנָאלּפ ןעצנַאג ןוֿפ רשֿפא רהיא טלָאװ סָאװ ,רעד ,קילג

 גָארט ךיד --,גידנעמרַאמוא םהיא טגָאזעג יז טָאה ---..,העז
 רַאֿפ טסָאה וד סָאװ ,ןעגנַאלרעֿפ ענעש ענייד 145 ןעצרַאה ןיא ךיא

 ןעּברַאטש ,ןעּברַאטש לעװ ךיא .טֿפערעג זיא רֶע---רע רונ ,ן'ַאטירַאמ
 ,דנַאש ןיא

 עג ןוא טסירב רהיא ףיוא טנעלעג דנַאה יד טָאה אטירַאמ
 ,סיװעל דליּב סָאז ןעשוק וצ יװ גנוגעווטב א טֿפַאמ

 .ןעסיוטשעגּבָא רהיא טָאה טיהַארּביא
 ---.ןעטעּבעג םיהַארּביא רהיא טָאה ---,יױזַא טשינ ףואד .דייר ---

 יד טָעװ ןוא ןעקנַאדעג עטֿכָעלש טנַאשעב דנַאטשוצ רעטכעלש ַא
 לָאמַא טזיב וד סָאװ ,ֹוד ןערעװ קירוצ וטס2װ ,רעּבירַא טייצ

 | | ,ןעזעוועג
 ?רעטפוָאט טעיטטמ--
 ,טנַאילירּפ ןוֿפ הנתמ רעד טימ הלּכ יד---
 .ירַאמ ןייוועג ַא טימ ןעסָאשעגסױצ טָאה ...ןטשינ לָאמנייק .ָא --

 ,טלהיֿפעג יז טָאה ,דליב סיוועל וצ דנעה יד טינ גיזנעל ן5 ,ןוז ַאט
 ליוו סָאװ ,רעד ,ן יוועל ןעגיטכירניוא ןעליטש םָעֹד טציא ?קירד יז זַא

 ...טייקטדערעגגייא רעדעי ןוֿפ ןייז.ליצמ ףדיא
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 .טייצ רעד ןוֿפ ףור רֶעד

: 

 ץנעלעג טָאה ַאטירַאמ ןוא טרעיודעג סע טָאה םישדח ריפ
 .לימ רעד רהיא רַאֿפ ןָאטְעג ץילּבַא טָאה לָאמַא :ןעטלעוו ייווצ ןיא
 ייצרע רעטוג ןוא רעּכָאהּביל רעד ,ס'מיהַארּביא קילּב-סנעּבעל רעד
 סיוועל ןעגיוא ערהיא רַאֿפ ןענַאטשעגֿפױא ויא לָאמַא ,ןעמַאזוצ רעה
 ייווצ יד .גנַאלש ןוֿפ איבנ רעד ,טלַאטשעג עט'הרוחש-הרמ'רעֿפ

 ןענעז וויטקעטסרעּפיסנעּבעל רהיא ןופ רעדליּב ערעייז טימ ןערוגיֿפ
 יווצ ןערעטש ַא יו ,ןענַאטשעגֿפױא ָאד ,ןעדנואוושרעפ ָאד לָאמ עלַא
 .ןעקלָאװ עלעקנוט ןעש

 *עג טָאה ַאטירַאמ .סרהיא ןָאטעג טייצ יד טָאה ,ױזַא יצ ,ױזַא
 ,תּכ םעד טימ קעװַא טתעג רהיא ןופ טײקֿפילהערֿפ יד זַא ,טלהיֿפ
 רענייּב ערהיא זַא ןוא לעטַאדעטדערּפ ייּב םייהרעדניא טרָאד יז
 .ייר לָאמַא ךיז טליו סע ,לענש טּפָאלק ץרַאה סָאד ,ךַאװש ןערעוו
 ,רעטסעװש רעדָא רעטומ ַא טימ דנַאטשוצ ןעטֿכעלש ןָעגעװ ןעד
 .טַאהעג טשינ ךיז ןענענ ַאטירַאמ טָאה יז .יֹורֿפ עטנעהָאנ ַא רעדָּא

 יד ,טנָאקעג טשינ ןעֿפָאלש יז טָאה ,טגעלעג טֿפַאניײּב ךיז יז טָאה
 450 .יוהַעגנָא ןעּבָאה סָאװ ,יינש סעּפּוק עטייוו יד טימ רעטסנעֿפ ענעֿפַא



 םייּבטסַאמ ,!

 ,ט5עג-ןסינ עמירַאװ יד ןופ קורדנייא רעד רעטנוא ןהעגוצ וצ ןעּב
 ןיא ,טרָאד-טרָאד זַא ,קנַאדעג רעד ןוא רעגײז ןוֿפ ןעּפַאלק סָגד
 ץֿפױא גנַאלש ַא טימ ױרֿפ ַא ןופ דליּב ַא טהעטש בוטש רעטייווצ רעד
 ילעוו ןוֿפ ,לעּבענ ַא יװ רהיא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא ץלַא סָאד ,--ץרַאה

 ,ֿרוד זיא לָאמ סעדעי סעּפע .ןעיירפעּב טשינ ךיז ןָאק ןעמ ןעֿכ

 -.ילהערפ א יו רהיא טָאה סע ,ןעזעוו ןיילק ַא ןופ דליּב ַא ןעֿפָאלעג |
 ,רעטֿכָאט סעיטָאמ ,תעז, :רענַײּב יד ןיא טזָאלעגרעּביא רעטיצ ןעֿכ
 סָאװ ,ַאטירַאמ רעטומ עטֿפנַאז יד ,טסײה סע וד ךָאנ טויּב וד וַא
 רעּבָא זיא לָאמ סעדעי ןוא "ןעזֶעו יירט ןיילק ַא ןעריוּבעג טעוװ
 . וייּב רעד זיא ןופרעד רעטָאֿפ רעד זַא ,קנַאדעג רעֿכילקערש ַא ךרוד
 | .וַאלצַאװ 'ה ןַאמ רעקרַאטש רעז

 ייוצעגקֶעװַא רהיא טָאה קנַאדעג רעטצעל רעגיזָאדרָעד טָא

 ןעגעל רהיא טָאה סָאװ ,ןיוועל ןוֿפ סעמערָא יד ןיא טייו.טייוו ןעג

 .ט'מס'עג טפיג ןָעטױט טימ ,רעסַאװ ןיא ןהעועג
 ןהעז ךימ רע טעװ ,---טכַארטֶעג יז טָאה ---,ןעמוק רע לָאז,

 'זיא םולח ןייז זַא ,ןהעז טעװ רע :םהיא ןוֿפ סמערָא יד ןיא טנָעהָאנ

 -...טֿכַארטעגסױא טשינ זיא גָאזרָאפ ןייז ןוא ןהעשעג
 . יז טָאה ,זיא רע טֿכערעג שילר} טסיוא יוװ גידנערטלקעּב ןוא

 .ןעטוג םעד יװ טקנופ ,ךיז ןוֿפ טנעהָאנ ןהעז טציא םהיא טלָאװעג
 .ץמיהַארּביא ןעיירטיסנעּבעל

 . םיהַארּביא ןעװ ,ןעניגעּב טָאה העש ערעװש יד ןעגָאלשעג
 עֿכַאװש ערהיא ןעטלַאהעג ןוא ןַאטירַאמ ןעּכענ ןעסעזעג ןיוש זיא
 "נעקוק ,ןעגעלעג ןעּפַאלק-ץרַאה קרַאטש ַא טימ זיא ַאטירצמ :דנעה
 .ןײרַא ןעגיוא יד ןיא גיד'תונמחר םהיא גיד

 --..ויא טומ ןייד ןעכָארּבעג יװ ןוא טזִיֹּב וד סַאלּב יוו---
 -ינַעגרעֿפ ַאזַא ריד ּבָאה ךיא --- ,אטירַאמ ךַאװש טלעמרומעג טָאה
 ....ןעלייט ןעגינעגרעפ םעד רימ טימ ךיז וטזומ ,אלימ ,טגנערּבעג ןעג

 ןוא ןעטוניב עגיטציא יד ןיא ריד טימ ךימ לייט ךיא ---
 -ֿפעשעג טָאה -- ,קילג ןעגידרעטעּפש ןייד טימ ןעלייט ךיז לעװ
 | ,םיהַארּפיא ךַאװש טעשט

 ."לקנערק ַא טימ טָאה -- !קילג עגידרעטעּפש טָאד ,ָא -- 54
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 םויוד יירד

 ןוֿפרעד טציא ןָאק רעווי -- ,ַאטירַאמ טעשטּפעשעג לעֿכיימש ןעכ

 | .ןעטכַארט
 .שנעמ רַעיירט ַא ריד ןעּבענ טציא טציז סע .ךיז גיהורעּב ---

 | ןעפלעה רע טעװ סָאװ ונ --

 ןערהיא ּפָאק םעד טֿפַארטעּב ןוא ןעסעזעג זיא םיהַארּביא

 עּבָאה סע :ןעגױא עשיזעװרענ ןוא רָאה עטרעּביױשוצ יד טימ

 ןייז וצ ןַאמ ַא ןוֿפ להיפעג סָאד :ןעלהיֿפעג ייווצ טשרעהעּב םהיא

 ַאפעג עקנַארק יד טעװ רע זַא ,להיפעג סָאד ןוא יֹורֿפ רעקנַארק

 .רעֿפ ךיז ןעּבָאה ןעגָאטהעװ יד ןעוו .ןעגנערּגקירוצ טֿפיל וצ ענעל

 יעגנָא ץַאטירַאמ םורַא טָאה סםַאּבײה עשיטדָאטש יד ןוא טקרַאטש

 ןעטייוו ןוֿפ ןענַאטש)ג םיהַארּביא זיא ,ףליה-סגנוטער רהיא ןעּביױה

 ירעסיוא .ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ ט} ה רע :טרענײטשרעֿפ יװ

 סעּפע םהיא ןיא זיא ךילרעניא ,גיהור ןעטלַאהעג ךיז רע טָאה ךיל

 .ךילרעטיּב טנייוועג ןוא ןעלַאֿפעג

 ,עלַא םיהַארּביא טָאה --- ?ןרעױד גנַאל ךָאנ סע טעװ --

 .םַאּביײה יד ליטש טגערפעג לָאמ
 .ױרֿפ יד טרעפטנעעג טָאה -- ...עלייוו עצרוק ַא --

 ,טכַאדעגסױא םהיא ךיז טָאה ,עלייוו רעצרוק רעד טימ רונ

 סָאה ןָעטיײצ עגיזָאדיד ןיא ןוא ,עצנַאג ןעטייצ ,ןערהָאי ךיז ןעהיצ

 ,עמ עלַא ןוֿפ רהעמֿבָאנ גידלֹוש רע זיא זַא ,ן'מיהַארּביא טֿכַאדעג ךיז

 טשינ ןערײל יד רהיא טָאה יִע שטָאֿפ טלעװ רעד ףוא רַענ

 .טגנערּבעג
 ערהיא ןוֿפ ןערָאװעג טײרֿפעּב זיא ַאטירַאמ ןעוו ,רעטעּפש

 יָגֹג ףיוא ּבױה ַא לעֿכײמש ןעכילקנערק ַא טימ יז טָאה ,ןעגָאטהעװ

 .לָ}מיה םוצ דנעה יד ןָאט
 ןיא סֶע -- ,סדערעג ךַאװש יז טָאה -- ,רעהַא םוק --

 יונ רימ קוק דניצַא .קעװַא זיא רהַאפעג יד ,רעּבירא ךילקילג

 .ןעג1ו יד ןיא ךיילג
 רע טָאה ןעקוקנָא ךיילג טנָאקעג רהיא טָאה רע שטָאֿפ ןוא

 ןײז גידלוש טלָאװ רע יװ ,ןעגיוא יד טזָאלעגּבָארַא ענדָאמ סעּפע

 : טָאה רע ןעוו רונ .סַאטירַאמ ןעגָאטהעװ ןוא ןעיירשעג עלַא יד ןיא



 שור יירד

 - .לע'מינּפ טעניילק ץטימ עלעעיוק סָאד טֿפוזעגֿפױא ןעניוא יד שימ
 | :שילעגנוי ןָאטעג לעֿכײמש ַא ר/ טָאה

 ,םינפ ןייד .ַאטירַאמ ,ךילנהע ריד וצ ןעצנַאגניא זיא סָאד---
 ,רעטֿכָאט סעיטָאמ 'ר ןוֿפ רֶעדָא'נַא ,לעֿכימש ןייד

 .ןָאטעג ןייש ַא ןעדירֿפוצ םינּפ רהיא טָאה---,ױזַא-
 גיהור ןָאק ןעסיוועג ןייד .טימרעד ןעהערֿפ ךיז טסנָאק וד--

 ,ןייל

 טהערדעגסױא טצינ  ּפָאק .םעד טָאה ַאטירַאמ רעּבָא
 יסיוא ןעטלַאק םענעי ןעמונעגנָא טָאה םינּפ רהיא ןוא עלעשיק םוצ
 ןעמ סָאװ ,קרעװ סָאד זַא ,טלהיֿפ סָאװ ,רעטסיימ 8 ןוֿפ קורד
 | .םהיא טשינ רַעהעג ,ןעמָאנ ןייז ףיוא וצ טביירש

 .ױהֿפױא ,טגָאזעג םיהַארּביא טָאה---ךילקילג טלעּפָאד ןיּב ךיא--
 יד ,טסַאל עלעפָאד יד --,ןערהערט עצלַאה טַימ ןעגיוא יד גידנעמ
 ןוש ףרַאז טײקדמערֿפןעילימַאֿפ ןופ ןוא ןעריוּבעג ןוֿפ טסַאל
 | ;יײגרַאֿפ

 .*ימ יד ןיא טקוקעגנײרַא ,ןעגיובעגוצ רהיא וצ ךיז טָאה רֶע
 רהיא טימ טמעטָאעג ןוא ןעגיוא יד ןופ ךעלרעַײֿפ עסַאלּב עד

 ,טלהיֿפעג יע טָאה ,גידנעוט סָאד ןוא ,םעטָא ןעֿפַאװש ןעֿפילקנערק
 "רעֿפ ןיא םהיא טימ זַא ןוא ךיז טגידנע ןעּבעל שי'רוחּב ןייז זַא
 רעד טעװ רע עֿכלעװ רעּביא ,דניק ןעגיײא'נַא ,יורפ ַא ןעדנוּב
 .רע רונ ,רע ,ןייז רעצישעפ



 ,.,סעפע ךָאנ

 ,צג ףױא ּביה ַא טֿפלעה רעד ןיא ךיז טָאה ַאטירַאמ ןעוו
 .סנעֿפ ן'כרוד ץלמיהַארּביא טקרעמעב יז טָאה ,רעגעלעג ןוֿפ ןָאט
 .טייוו ,טי װ קעװַא ןהעג רעט

 קוק ןעזעװרענ ַא ןעּבעגעג טונימ רעד ןיא ךיז טָאה יז
 ,טָאה דלַאּב רונ .ּבוטש ןיא ןעֿכוז ןעצימע סעּפע טלָאװ יז יװ ,םוא
 .רֶעק רעדימ רהיא יװ ,רעדילג יד ןיא טײקכַאװש ַא טלהיפרעד יז
 *לעװ וצ ,טרָא ןוֿפ ןעבױהֿפױא ךיז ןענָאק טשינ ךָאנ טלָאװ רעּפ
 ןֿפױא גידנעלַאֿפ קירוצ ןיא .ןעזֶעװעג טדימׂשעגוצ זיא יז ןֿכ
 ףָאטעג ףיוא ּבױה ַא קירוצ ןענעװטסעדנוֿפ ךיז יז טָאה ,רעגעלעג
 .וצרעד ןעגניווצ רהיא טלָאװ ץימע יוװ טקנוּפ

 ןיײרַא עלעשיק ןיא ןעֿפרָאװעג קילּב ַא יז טָא" ?ָאורעד
 טימ ןוא ,םיהַארּביא ןענַאטשעג רעהירֿפ זיא סע ןעֿכלעװ רעּביא
 ןעגיוא יד ,ןיינ , :קנַאדעג ַא ןערָאװעג רָאלק רדיא זיא טונימ ןייא
 יד ,זָאנ ןיימ טשינ זיא לעזָענ סָאד ,ןעגױא עניימ טשינ ןענעז
 .סױארָאֿפ טשינ ךָאנ ןָאק ןעמ וליפַא ליֿפיװ ףיֹוא ,סיֿפ ןוא דנעה
 תועט ןייק ּבָאה ךיא ּביֹוא .עניימ טשינ ייז ןעֿכערּפשרעפ ,ןהעז
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 .ֿפוּג םַעד ,ןיינ רעדָא ,ס'װַאלצַאװ טַײקכילנהע יד ָאד זיא ,טשינ
 ופ סעֿבילנהע סעּפע טשינ ןָנא יז טשינ זיא סָאד ,ןיינ .סרעטלַאה
 יָאק יז סָאװ ,שימעג גידניז ַא ,רעטנָאלּפ ַא ןיא סָאד .זיוה רהיא
 יד וצ דנעה יד ןָאטעג ּפַאֿכ א טָאה יז .ןעגָארטרעֿפ טשינ סע
 יעג ןענעז רהיא רַאֿפ .טסנעפײעג וײּב ַא סעּפִע רַאֿפ יװ ,ןעגיוא
 טָאד ןוא טרעטיצעג טָאה יז .ךעלעטניּפ ,רעדער ,ןעסַאּפ ןעגױלֿפ
 עקרַאטש יד ןופ ןערָאװעג ןעטירָעגרעּביא טשינ רעיש זיא ץרַאה
 | | .ּפעלק עקרַאטש

 קירוצ ןערהָאי טימ זַא ,טנָאמרעד גנולצולּפ ךיז טָאה רהיא
 יד לָאז ןעמ ןעװ ןוא ,החּפשמ ענעדלָאג עסיורג ַא טבעלעג טָאה
 ,ךיז טֿפוד ,טלָאװ ,סעּפע רֶעהעג סֶע ןעמעוו רעװ ,ןעגערֿפ החּפשט
 ידועכעּפש ןֹוא ןעגידרעהירֿפ ן'פיוא ןעזיוװעגנָא רעדנוזעּב רעדעי
 'כָאנ ןעזעװעג סע טלָאװ ךילטקניּפ יױזַא ןוא רָאלק ױזַא .רוד ןעג
 רעוװש ע8רַאש יד ןעהיצסױרַא טלָאװ תומה ךאלמ רֶעד ןעוו ,טיֹוט
 . ׂשנע סיװעג רע טלָאװ ,טסייה רע יװ ,ןעטיוט סעד ןעגערפ ןוא
 ןהז מצד ןֹוא סמעד ןעזעװעג ןיא רעד ןוא רעד זַא .,ןרעֿפ
 ייר שינעפעשעּב סָאד טעװ סָאװ טנייה ,רעטָאּפ סמעד ןוא סמעד
 גָד רעװ ,טױט ן'ֿכָאנ ,רעטעּפש ןעגערפ סע טעװ ןעמ ןעוו ןעד
 | ?ןעוועג ןענעז עמַאמ ןוא עטַאט עגיטֿכיר יד רֶעוװ ,זיא

 ףױא ןלַאֿפעג קירוצ ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה ַאטירַאמ
 .פוא ןעגױא יד ןיא קערש טימ יז ןיא דלַאּב ,רעגעלעג רהיא
 ,טייקגיטיונ עכילקערש ַא סעפע ןעליֿפרע וצ יװ ןענַאטשעג

 טּפַאלק סָאװ ?ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיּפ סָאװ וצ !רעניימ טָאג;
 ןעירשעגסיױא קערש טימ ַאטירַאמ טָאה -- ?ױזַא ץרַאה סָאד רימ
 =/רעב ךיז ןוא ןעמוקעג ךיז וצ יז ןיא דלַאּב רונ ,ןײלַא ךיז וצ
 ילָעוו ,סדמערפַא שינעפעשעּב ַא טגיל ,סיפ יד ייב ,טרָאד זַא ,טנעֿכ
 ?יטש - ,ליטש ַא טרעהעג טָאה יז ,ןעהעזעג טשינ רָאג טָאה יז סע
 נָאד טֿכַאמעג רעטלעק ךָאנ טָאה טָאד רונ ,שטשיּפ ַא ,למעטָא
 טרעה ןָעמ ןעװ ,קנַאדעג ן'ֿפױא ךילקערש טרעװ סע יװ ,ץרַאה
 . ,עלהיח דמַערפ ןיילק ַא ןוֿפ יירעשטיווק סָאד יינש ןעליטש ן'ֿפױא

 יִצג לעסיירכ ַא טָּנה רעטיצ רערעֿכילק ערש ךָאנ ,רעטייווצ ַא
 פול ץרַאפ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה יז .רעדילג עלַא ערהיא ןָאט 8



 תז"ור יירד

 יז .רעכעל יד ןוֿפ טהערדעגסױרַא ךיז ןעּבָאװ ןעגיוא ערהיא
 ,טֿכודעגסיוא ךיז טָאה רהיא .ןהעזְרעד .סעֿכילקערש סעּפע טָאה
 קַאה ַא טימ שנעמ רעטיור ַא טהעטש טיֿפוס ןעסייוו ן'רעּביא זַא
 ןוא ןעגיוא עגיד'ארומ עסיורג טימ טהעטש שנעמ רעד ,דנַאה ןיא
 .עג ףרָאװ ַא דליוו ךיז טָאה יז .רהיא ןעגעג ןהייצ יד טימ טצירק

 ,טקערעגוצ סעּפע ,עלעשיק ץֿפױא רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ ןָאט
 .יירשעג ןערעטיג ַא טימ ןענַאטשעגפױא ןוא טקירדעגוצ



 !ועטָאש רעד !ןעטָאש רעד

 ---..טלעוו רעד ףיוא ןעפערט ץלַא ןָאק סע סָאװ !ַאֿפ-ַא5--
 סמיהַארּביא ןיא ןעגעלעג ןיא ַאטירַאמ יװ רעטעּפש העש ַא טימ
 טיִמ רעד ןיא קעװַא ןעּברַאטש סנירעג װעג זַא ,טֿפערט סע--.סמערָא
 סע .עגידעּבעל טלעװ רעד ףיֹוא רעדניק ןעזָאל ןוא טרוּבעג ןוֿפ
 .םורַא ייוצ גָאט ַא ןיא קעװַא ןעהעג רעדניק יד סָאד ,טֿפערט
 טליוװעג גָאט ןייא !ַאֿפיַאֿכ ?ןעּבָאה רעדניק ןוֿפ קילג סָאד זיא סָאד
 ,,,טֿכיל ַא ןוֿפ עלעמעלֿפ סָאד יוװ ןערָאװעג ןעשָאלרעֿפ ןוא ןעּבעל ןיא
 סע שטָאֿכ ?ףיורעד ץרַאה סָאד טשינ טגָאלק רימ זַא ,טסניימ וד

 יךילנהע רימ וצ טשינ ןוא ךיא טשינ ...סָאד טשינ ןעזעוועג זיא
 .זיא רימ טוג טשינ יו ,ָאטשינ טלעוו רעד ףיוא רהעמ ןיוש זִיֹא סע ,ָא

 ליױמ ןייז טרענײטשרעֿפ יו ,ןעבילגעג ןהעטש זיא םיזַארּביא
 ןוא ןעדייר טלָאװעג טשינ טָאה רע סָאװ ,סָאד טדערעג סעּפע טָאה
 ןָאט טלָאװעג טשינ ןַעּבָאה ייז טָאװ ,סָאד ןָאטעג ןעּבָאה דנעה יד

 .סלעֿפײװצרעֿפ רע טָאה---?ןערָאװעג טוט גנולצולּפ סע זיא--
 טלעװ ַא םהיא רַאֿפ טלָאװ סע יװ ,ןעּפיל יד טימ טעשטּפעשעג
 469 ,ןעּפיל יד ףיֹוא רעטרעװ יד גידנעגנערּבסױרַא ,ןוא ןעלַאֿפעגמוא



 םױּבטסַאפ '

 ּןצ ןוֿפ ןָאיסימ ע9סיורג יד קעװַא זיא סע זַא ,טלהיֿפעג רע טָאה

 .עמַאװצ רעמריׂשעּב ַא ןַאמ ַא ,רעצישעּב ַא ןַאמ ַא ןערעוו

 .רעדטױט רעד ףיוא ןָאטעג קילּב ַא טייז רעד ןוֿפ טָאה רע
 יעג הערד ַא סעּפע ךיז טָאה ּפָאק ןייז ןיא .ן ַאטיוַאמ רענעקָארש

 .נעעג ךיז יז טָאה סָאװרַאֿפ ?יז זיא ירעװ , :קנַאדעג רעדליװ ַא ןָאט
 .עג דנעה יד רַאֿפ דלימ רהיא רע טָאה דלַאּב ןוא "??לענש טרעד
 ;טגערֿפעג ןֹוא ןעמו

 !רעטסעװש ,ןהעשעג טנָאקעג סע טָאה ױזַא יוו---
 ;טגָאזעג ןוא . ןעמֹונעגנָא דנעה יד ייּב םהיא טָאה ַאטירַאמ
 ןעּבעגעג טסורּב יד סע ּבָאה ךיא .ןעגעלעג ױזַא ןיב ךיא---

 .ןעגיושעג טָאה סע ןֹוא
 !ןעזעװעג סע ןיא יֹוזַצ יוו---
 דנעה ןוא סיֿפ עניימ .טרעהעג טשינ סע טָאה רענייק---

 ךיא זַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ שרעדנַא .ןעגעלעג סנעטייוו ןוֿפ ןענעז
 ,ןָאטעג ןרעגנוא סע ּבָאה

 ן'טימ ןָאטעג הערד ַא םיהַארּביא טָאה---.,.!ךילקערש יװ ,ָא--
 ,ןוֿפרעד גיריורט ךימ להיֿפ ךיא---;ּפָאק

 "נֹוא ןוא דנעה ערהיא טזָאלעגּבָא ךַאװש לָאמ סָאד טָאה רע
 יירדסיוא-טטֿכיזעג ענעקָארשרעד עטלַאק ערהיא טֿכַארטעּב טמיטשעּבו

 ַא ןוֿפ לײמרוארָאֿפ רעליטש רענעי טֿכַאװרע טָאה םהיא ןיא .ןעק
 להיֿפעג-סדיילטימ סָאד ךָאד ,לײטרוארעֿפ ןיא טגידלושעּב סָאװ ,שועמ
 .  וַא ,טלהיפעג רע טָאה ךָאד .דניז סמענעי ןעשיװרעֿפ וצ טגניווצ
 . סע .ןַאטירַאמ רעֿכַאװש רעד רַאֿפ ןעלַאֿפעג סעּפע זיא ?היא ןיא
 ןײז ןיא טָאה סָאװ ,ןעזעו עדמערֿפ עטירד סָאד טלהעֿפעג טָאה
 םהיא טָאה יז .רהיא וצ ךיילטימ עֿכילנעמ טצנַאלֿפעגנײא ץרַאה
 טימ ױרֿפ עדנעטעּב עגיד'תונמחר יד טשינ ןיֹוש ןהעזעגסיוא טציא
 .ץרַאה ץֿפיֹוא טנַאילירּב ןרעטיול ן'טימ ןוא עקסַאמ רעיולּב יד

 .םעשעג םיהַארּביא טָאה--,ןעגערֿפ ךימ לָאז ןעמ ןעוו---
 ,טלעוו רעד ףיוא ןעזעוו ַאזַא ןעגנערב טֿפרַאדעג וטסָאה יצ---,טעשט
 טלעװ רעד ףיוא ןיוש זיא סע ןעו ךָאד ,טשינ--טגָאזעג ךיא טלָאװ

 ַא טימ ןוא טלַאק רע טָאה--.ןייז טֿפרַאדעג טע טָאה ,ןעלַאֿפעג
 .ץַאטירַאמ וצ טגָאזעג ףרואוורָאפ ןעּבלַאה 2



 םיוּבטסאמ ,*

 ,טגערֿפַעג ףרַאש יז טָאה -- ?סָאד וטסגָאז סָאװ ןעגעקטנַא---

 יז טָאה טָאג סָאװ ,דָאש ַא זיא סע סָאװ ,םעד ןעגעק טָא--

 "עג ,טָאק םעד גידנעטלַאהעּברעּפ יװ ,טָאה ---...ןעמונעגוצ המש

 .םיהַארּביא טדענ
 */ג סע ןעּבָאה דנ;ה עכילשנעמ ןייק טשינ רעּבָא ,טָאג---

 .ַאטירַאמ טדערעג ךיז גידנעגיהורעּב יו 'טָאה ---,ןָאט

 לָאוקיש ןיעֿכעה ןופ ןַעליװ רעד זַא ,ךיז טהעטשרעֿפ סע--

 .םיהַארּביא טגָאזעג טלַאק טָאה ---,ןעמונעגוצ סע טָאה

 =--...ןעמהענוצ ןענַאד ןוֿפ דנַאה עש'ינרפק יד ןיוש סע לָאז--

 וצ גידנעהיצוצ ,ַאטירַאמ טגאזעג ןעגױא יד ןיא קערש טימ טָאה

 | | ,ן'מיהַארּביא ךיז



 .:קעװַא רעסַאװ ן'טימ

 לג טָאה ן'אטירַאמ ןוֿפ טמיהַארגיא ןערהָאֿפקעװַא סָאד
 וטגָאועג טָאה עלעווירב סָאד ,סיוועל עלעווירג ןיילק ַא ןופ טמַאטש
 : .,"ןגולעטשסױא רעד ןוֿפ טייצ יד ןיא סע ,םוק ,םוק,

 -פָאד זַא ,טֿבַארטעּב םיהֲארּביא ךיז טָאה טימרעד ןעמַאזוצ
 יד ,ץרַאה ןֿפױא ! נאילירּב ן'טימ ױרֿפ רעד רַאֿפ להיֿפעג-סגנוטער
 טָאה דניצַא .ןעלַאֿפעג ןענעז רהיא רַאֿפ רענעלפ.סגנויוהרע על
 .,ױרֿפ עדנעּביל עיײרֿפ יד ,ַאטירַאמ םהיא רַאֿפ ןעּבעל טנָאקעג רונ
 ןוֿפ ןעגנולקעג טָאה סע ןעמָאנ סנעכלעװ ,ךָאלמ רעד ,ורֿפ יד
 ,טנעהָאנ רעטסֿפיט רעד ןופ יװ ,רעטנעהָאנ טייוו

 טָאה ,ןעועװעג ךילדײמרעֿפנוא זיא ןערהָאֿפ טָאד לייוו ןוא
 :ן'ַאטירַאמ טקרעמעּב םיהַארּביא

 ףעקיטש ַא ָאד ךיז ןעמוקסיוא ,רעטסעווש ,,ריד טָעוו דניצַא --
 רֶעװ ,העז ָאד ןעזומ רימ .סַאזניײא ךיז ןָעלהיֿפ ,ןעלײװגנַאל טייצ

 טָאה סָאװ ,דליּב ןטימ רעד יצ :ןעליּפשרעֿפ ףמַאק ןיא טעװ סע
 סָאװ ,רעד יצ ,טגעלַעגקעװַא טגַאילירּב ַא ץרַאה ס'ױרֿפ יד ףיױא
 468 ןוא ןָא ךיז טגיוה גנֹולעטשסיוא יד .טקנעשעג רהיא גנַאלש ַא טהָא



 םיוּבכטסאמ 2

 ..ןהֹעז ףוס םעד דלַאּב ָאד ןעלעװ רימ
 עדיײּב יד טלעקיװרעֿפ רע טָאה ,רעטרעװ יד גידנעדייר ןּוא

 ייוצ ןעבירשעּב עז סע עֿכלעוו ןיא ,תוליגמ ייווצ יו ,רעדליּב

 ףיוא ,דנַאװ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ רע ויא ךָאנרעד .סנעּבעל:ןעשנעמ
 טנַאילירּב רעטקנעשעג רעד ןעגנָאהעג גידנעטש זיא סע רעֿבלעװ

 :טגָאזעג ןוא ןעמונעגּבָארַא טהיא ,קילג ס'ַאטירַאמ ןוֿפ

 ךיא .טשינ רהעמ םהיא ךיא ףרַאד דניצַא ,רעטסעוװש ,העז --
 ,ריד רעהעג הנּתמ-הלּכ ע'תמא יד .טֿפרַאד ; ג ּברַאֿפ עגיטֿכיל ןייז רונ ּבָאה

 ףירּב רעד ,טסורּפ רעד וצ טעּפעשטעגוצ רהיא םהיא טָאה רע
 ,ןעגיוא ערהיא ןיא ןָאטעג קילּב ןעגיטֿכיל ןעליטש ןייז טָאה טנַאיל
 ייורט טָאה ַאטירַאמ ןוא ן קוקנָא ךיז ןעטלָאװ ןעגיוא יילרעייווצ יו
 ;טגָאזעג גירָע

 | ןיא ,ןעזָאל גנולעטשסיוא יד טסלָאז וד .ןעלעוו טלָאװ ךיא --
 .ךיז טימ טנַאילירּב םעד םהענ ,טסרהָאֿפ וד ןעוו

 .ֹוק רהיא טָאה -- ,טשינ רהעמ םהיא ףרַאד ךיא ןיינ .ָא--
 .ןעז לעב ץלַא םחיא ןוֿפ בָאה ךיא --- ,םילָארּביא טקרעמעב גידנעש
 ,ןילַא ןעגנערברעפ ָאד וטסעװ טייצ עצרוק ַא ,רעטסעווש ,ךילקילג ייז
 ןיימ ןּוא ןייז טעװ גיז רעד זַא ןוא ,ןעמוקקירוצ ךיא לעװ ךָאנרעד
 | ןעלײט ריד טימ גיז םעד טימ רימ ךיא לעװ ,טייז

 ַא טדער סע יװ ,ליטש רעטרעװ יד טדערעג טָאה םיחָארּביא
 :שַאטירַאמ ןיא .ןַירַא געו ןעטייוו ַא ןיא ךיז טיירג סָאװ ,רעטּבילרַעֿפ
 זַא טנאמרעד ךיז טָאה יז .טלעטשעג ןערהערט ךיז ןעּבָאה ןעגיוא
 :עג טשינ ְךָצֹנ ןיא הנתמ=הלּכ רהיא ןוֿפ עטֿכישעג:סגנזרעדנַאװ יד
 ,טגידנע

 .קעװַא דליּב ןייד טסלָאז וד זַא .ןעטעּב ךיד טלָאװ ךיא --
 --ַאטירַאמ גידנעטעּב טדערעג טָאה -- ,ןעּגיילּב ָאד ןיילַא ןוא ןעקיש
 ףניצַא .יורפ עֿכילקילגמוא ערעטסנ') יד טשינ ןיוש ךיא ןיּב דניצַא
 טּבעל רע .גנילהירֿפ רעד ןיוש טּבעל דניצַא ,ערעדנַא'נַא ךיא ןיּב
 | ..ּביילּב ,ָא ,ּביילב ,ךיילג ריד ןוא רימ רַאֿפ

 'רהיא ,טּבילרעֿפ ײנסֿפױא יװ ,ליטש טדערעג טָאה ַאטירָאמ
 ןֶעּבָאה ןעגיוא ערעטױל ערהיא ןוא טלעכיימשעג ךילזָאר טָאה םינּפ

 .ץרַאה ןיא גנילהירֿפ ןוא ןעטיורד ןיא גנילהירֿפ ןעֿכָארּפשרעֿפ 406



 הודור ַײרר

 יָעג ןיא ןעשוק עליטש טימ ןעלַאֿפעּב רהיא זיא םיהַארּביא
 .ןתח רעטּבילרעֿפ ַא יו ,טנַאילירּב םעד טקירד

 טעשטּפעשעג רע טָאה---,גיבייא םהיא גָצרט ,ּביל םהיא גָארט---
 ,ץרַאה םעד ןוֿפ טייקרעטיול רעד ןוא ּברַאֿפ רֶעד ןיא לע ךיא ---,ליטש
 .ןעקנעדעג גידנעטש ,ןעגָארטעג םהיא טָנה סָאװ

 יד יי ןַאטירַאמ ןהנזעג ןעמ טָאה םֹורַא געט עֿכילטע ןיא
 לעגייוצ ַא דנַאה ןיא ןעגָארטעג טָאה יז ,ן'מיהַארּביא ןוֿפ דנעה |

 טָאה ,טימרעד גנוגעדעב ַא גידנעֿכַאמ לָאמ עלַא ןוא רעטעלּב טימ
 | י :טעשטּפעשעג יז

 יירּב רעד ...םיורט-סעּביל רעטצץל ןיימ ,רהָאֿפ ,רהָאפ ---
 ...ןעסיײרקעװַא ,תומולח עניימ עיַא יוװ ,ךיד טעװ ךייט רעטיירּב ,רעט

 םיהַארּביא .טרהיֿפעגוצ ךייט ןוֿפ גערב םוצ םהיא טָאה יז
 ילֹּבְעג ןהעטש ןיא עטירַאמ .רעֿפמַאד ןוֿפ קעד ןפו- ףױרַא זיא
 ןענַאטשעג זיא סע ןעכלעוו ןיא ,רעסַאװ םוצ ןעגױא יד טימ ןעּב

 יָה ןעלעװ יד ןעכלעװ ,טנַאילירּב ַאזַא ךָאנ טימ ,ױרֿפ ַאזַא ךָאנ

 יַאו ןיא ױרֿפ רעד ןוֿפ ױליּב סָאד .קירוצ ןוא ןיה ןעגיואוועב ןעּב
 .טּפַאֿכעגקירוצ ךיז טָאה יז רונ ,ןָאטעג ץילּצ ַא רהיא רַאֿפ טָאה רעס



 ,יודו רהיא

 עז טיוט סרעֿפמַָאז םעד ,םורָא רהעל ןוא טסוּפ זיא סע,
 "או ןוֿפ שױרעג סָּטִד ןוא סעילַאװֿכ יד רונ ,טשינ ןיוש ךיז ןעה

 ייז יװ טקנוּפ ,ןעכָא? ןוא ןעדיז ןעלעװ ענעגושמ ןוא דארירעס

 רעסיורג ןיימ ןוֿפ ענֿכישעג יד ןעלהעצרעדרעּביא ןעלעוו ןעטלָאװ

 ם .יא ,ןעגָארטעגקעװַא ךימ טָאה סָאװ ,רַעֿפמַאד רעד ,דניז-טנעּבעל
 "ןְצגעו ןעטצעל7 ,ןעטצעל םעד רעּבָא ,רהעמ טשינ ןיוע ךיא העז
 ןעיירשוצסיוא ךימ טגניוצ רע ןוא טייוו ץנַאג ןוֿפ ןיא רעה ףיײֿפ
 זיא סע רעוו ,וטסיײײװ !ןיּב'כ רעֹװ ,וטסייוו ,םיהַארּביא :ריד רַאֿפ
 ילרעדױש רעל'טע ַא ,ָא ?ץרַאה ץֿפױא טנַאילירּב ן'טימ יֹורֿפ יד
 טימ סא טהעג ץרַאה ןיימ ,טיוה ןיימ ךרוד טֿפױל רעטיצ רעֿכ
 -טיֹוט ַא ייּב יו ןעלמרומ ןעּפיל עניימ ןוא ּפעלק עכַאװש ,עֿכַאװש
 .ןעטליײטרוארעֿפ

 ,ּבָאה ךיא ,םיהַארּביא .ךיא ןיִּב ױרֿפ עדנערעדנַאװ עגידניז ַא
  ןיִּב ךיא רעדייא ךָאנ ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ ךָאנ טגידניזעג
 עניילק עניימ ןיא טגידניזעג ּבָאה ךיא .ןעלַאֿפעג טלעו רעד ףיוא

 ןיא רעדיא ךָאנ טגידניזעג ּבָאה ךיא ,ךעלעקיוו-רעדניק עילב 8



 תורוד ַײרד

 ךיא רעדיײא ךָאנ ,ןעמוזעּב הנתמ:הלּכ ןיימ טנַאילירּב םעד ּבָאה
 על ןעטשרע ,ןעטשרע םעד ןעהעזרעד ןעגיוא עניימ רַאֿפ ּבָאה
 .ןעטונימ עטסנעש יד ,ןעטונימ יד ןיא זַא ,סייוו .םיורט:סנעּב
 םענעי ועדֶא םעד ,הנּתמ-הלּכ ןײמ טקנעשעגקעװַא ּבָאה ךיא סָאװ
 טמערָא עניימ ןוׂש ןעבלל ןיימ ןיא ןענעז ,רעהעגכרוד
 = רֹכ א ןוֿפ ,קילב ןעדמערֿפ ,ןעדמערֿפ ַא ןופ ןערָאװעג ןעגיוצעג

 .הֿפינח:טֿבײל ןוא ןעשוק עשלַאֿפ:טרַאצ ןופ ןעּבעל ַא .רהעגעּב ןעד
 .טרָאד טָאה סעֶנ .םיהַארּביא ,ןעזעװעג ךיא ןיּב דלושנוא רעגיד
 רָאנ ,טּבעלעג טשינ טנַאילירּב ןייק ,הנּתמ-הלּכ עזָאר ןייק לָאמגייק
 ןוא טרעטַאמעג ךימ טָאה סָאװ ,גנַאלש עגיבייא ,עגיבייא'נא
 ,ןעגנַאלרעֿפ עטזָאלרעֿפ-טָאג ןוֿפ ,עטסנעגרָאברעֿפ יד טימ טגיניײּפעג
 ?קילג סַאטיראמ ןופ םולח רעד סָאד זיא

 רהעמ ץרַאה ןיימ ףיֹוא וטסלָאז טנַאילירּב ןייק טשינ ,ןיינ
 עטױט ,עטַאז ,ענעסערֿפעגסױא יד ,גנַאלש ץטױוט יד רונ ,ןתעז
 טעדימרע יוװַא ןיוש זיא סָאװ ,יד ,םיהָארּביא ,ןרַאװ םורָא גנַאלש
 ןוא רהעמ טשינ ןיוש רהיא ךיז טסילג ןעּבעל זַא ףערהעגעּב ןופ

 ,םונהיג ןעשיגנַאלש םעד טנעהָאנ ױװַא ךיז רַאֿפ ןיוש טהעז סָאװ ,יד
 ןעגעל ןופ ןדעףג םוצ ןַאט לעֿכײמש ַא לָאמנייא ךָאנ רהיא סָאד

 2לָאג ןעטייו ַא ןוֿפ גנַאק רעד יװ ,טסוּפ ןוא שירַאנ יױזַא טגנילק
 תהי היה החחז חחח הייד חחח חק .דלעֿפ ןעטסופ ַא ףיוא קָאלג םענעד

 ןעזלַאה ןייד ןוֿפ ןעטונימ ץטסכילקילג יד ןיא זַא ,סייוו
 ץֿפױא ןעפױהרע וצ ךימ גנַאלרעפ ןעגילייה ןיא ,ךימ ןעלטרעצ
 .עג ריד ןעגעג ךיא ּבָאה ,קילג םענעלַאפעג ןוֿפ גרַאּפ ןעטסכעה
 .עגסױא עריט ענעסיברעֿפ ַא יװ ּבָאה ךיא :טייקגיניילק ןייא ןָאט
 'סעזָאלרלוש ַא שינעֿפעשעּב א ןעגעג לעגענ עטרַקה עניימ טקערטש

 ןוֿפ קילּב ןײא ןעסָאנעג טשינ וליֿפַא ךָאנ טָאה סע סָאװ ,סעכלעזַא
 .רעֿפ סע ּבָאה ןוא ,ּפָאק ץרּביא ןרעטשנעגרָאמ םענעגייא םעד
 עו ,ט59 ַא ןופ עלעמעלֿפ עגידלושנוא עניילק סָאד יװ ,טקיטש
 ןיימ ןיא ןעו ,טלָאמעד דָארג ?ןעװ ֹוטסייװ ,סע ךיא ּבָאה ןָאט
 ,"קילג סָאטירַאמ, ןוֿפ טנַאילירּב רעזָאר רעד ןעגנָאװעג זיא רעמיצ
 20 ךיז ןעּבָאה טלָאמעד דָארג ,תומולח ןיא טליּפשעג ךיז טָאה סָאװ

 ר יא



 סאמ ,ז
. 
 יב

 ינַאנעּב ןיּב ךיא ןוא רעֿכעל יד ןיא טהערדעגסױרַא ןעגיוא עניימ

 .ןעניפעג וצ ןח !סָאװ ךָאנ וטסייװ ,.,יירעדרעמ עגידלֹושנוא'נַא ןעג

 יװ ,טנַאילירּב ןײמ טימ ףערַאנ וצ .ךיד ןוא ןעגיוא ענייד ןיא

 0! יא סָאד טָא ןעטײװצ ַא -- ןעגרָאמ יו ,םענייא --- טנייה

 רעכילּבייוו" ןוֿפ ןוא דניז ןוֿפ טלעוו ַא ?סניימ קילג עדנעשזדנָאלּב

 טרעטַאלֿפעג גידנעטש טָאה רימ ןיא !טיהַארּביא ,ךיא ןיּב ײרערַאנ

 גידנעטש ךיז טָאה רימ ןוֿפ .ךילרעסיוא ןעזעו עשיגנַאלש סָאד

 ..טנַאילירּב ןעגידלושנוא ןעזָאר ַא ךרוד ןח רעשלַאפ א טּבעװעג

 רעד רַאֿפ ןענעז טנַאילירּב ןיימ ןוא ךיא ןיּב זָא--שירענגיל יװ ,ָא

 2 יי יי א א א א א א או .ןעזעװעג טלעוו

 סָאװ ,טייצ יד זיא טנעהָאנ סָאד ,םיהארגיא רעדורּב ,העזיֿכ

 ירעווש ;ןרעיוט ןענעֿפע ךיז ןעלע יו יױרֿפ רענעלַאֿפעג-גידניז א רַאֿפ

 ?רעײֿפ רעטױר א ןעבעװ ךיז טעװ סע ואו ,ןרעױט עטלעגירעג

 'ר טסיײיה סָאװ ,ןעמָאנ ןעשיד'חי:תב ןעגידניז ןרַאֿפ טּפשמ

 .רעטכָאט סעיטָאמ
 ַא טלעװ ַא ןַאהרַאֿפ .ןייז טשינ ָאד טלָאמעד ןיוש לעװ ךיא

 רעד טימ סַאטירַאמ עֿפלעזצ ואוו ,טרָאד ,שדנערעטײלֿפרוד ַא ,עטייוו

 ךיור רעלעקנוט רעד יװ ןגס ;לגוצ ןערעוו ערעייז דלושנוא רעשידרע

 ,ןײלַא טשינ ןעמול ךיא לעװ טרָאד .ןעגרעמהירֿפ ןעיולפ ץן'רַאֿפ

 שטשילּב ן'טימ ןוא דנַאה רעד יב ןעועװ טױט ליטש 8 סעּפט טימ

 ןערעהרעד ןוא ןעמוק לעװ ךיא ,טגַאילירּב ם ענעלאפעגדזָאר ַא ןוֿפ

 | :!םיטש עשילרעטסיוא'נצ

 ַא רוד ַא טרעטעמשוצ סע רע ,טסייוו ,הדיחייתב סעיטָאמ ---

 טימ ןעגנולקעג טָגה סָאװ ,רוד א ?םענלדייז ַא רוד א ?ןעטילקרלג

 ןרַאֿפ ןעלקעלג ענעדלָאג ענַילק יד יװ ,ןעגנַאזעג-סטָאג בייז

 ?ףןָאטעג סע טָאה סע רטװ ,וטסיײװ ?ןערעטשגעגרָאמ ןעיולג

 ורעדלג עו"מ ןעלַאֿפעפ ןערלטיצ עֿכיללערש עליטש יא

 .רַאװש ןופ טלעוו ַא ןיא טעשודנָאלצרעֿפ יו ןענעל ןיימ לתיֿפ ךיא

 יד ןיא ןוא ערעטסניפ ןעֿכױר ,עוײפ ןלֿכױר ,ןעכיור עטפידעג עא

 פָו יא .ןעמיטש עוײב-טרַאצ עגדַאפ ,ןטמיטש ךיא רע =

 צג א 1 6 גאָאפ} ב5 נ8 "4 סעג+ 2 7 . 6

 קינג טאטיראמ הכ 7 5
' 2 : - = : 

 5612 יא '= לא

 5 ניו 3



 תורור יירד

 וקילג סַאטירַאמ ,ָא
 ךילשּת םוצ ךיא ןיב ןערהָאירעדניק עניימ ןיא ,קנעדעג ךיא

 .עג סרָעּביוז ַא זיא ?רצסַאװ סָאד .ןעגנַאגעג לרעסַאװ ןיילק ַא יב
 לעגיפמש םענירג ַא ןיא יו הרוצ:לעדיימ ןיימ טָאה סע ןוא ןערָאװ
 טהעטש לרעסַאװ סָאד ,ןעגנַאגעג ויא ןעבעל סָאד .ןעטלַאהעג ךיז
 רונ ןיױש ךיא העז ל'מינּפ גנוי ןיימ רונ ,ןעגיוא יד רַאֿפ ךָאנ רימ
 .עלּב טימ רעסַאװ ןיא טֿפלעה רעד ןיא יורפ ַא ןוֿפ טלַאטשעג ַא ןיא
 ..ץרַאה ץפיוא גנַאלש רעטיוט ַא טימ ןוא ןעמולּב ןוא רָעט

 י!קילג סַאטירַאמ ,ַאליַאֿכ
 .ַארּביא ןעּבירשעג ַאטירַאמ ל;טנייא טָאה רעטרעװ עֿפלעזַא

 זומ סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןוֿפ להיֿפעג םענעי טימ ןעבירשעג טהיא טָגה יז ,ן'מיה
 ןיא טנָאמרעד ייּברעד ךיז טָאה יז .ןעדיישש גיּבייא ףיוא טלעוו רעד טימ ךיז
 רעּפרעק רחיא רַאֿפ ןעלעוו עדליוו ענייז טימ ךייט ןעש'טדָאטש ןעסיורג
 טשינ ךָאנ יז זיא לעטַאדעסדערּפ שֹולַאצ טימ זַא ,להיפעג סָאד ונ
 .ןעסירעגקעװַא קנַאדעג ןופ רחיא טָאה ,טג'עג

 .עג ץלַא םהיא ּבָאה ךיא סָאװ ,ךילקילג ךיא ןיּב .דניצַא---
 .ַאטירַאמ ןײלַא ךיז וצ טלעֿבײמשעג ןעדירֿפוצ טָאה---...טגָאז

 .יינ סָאד זַא ,קנאדעג ַא טימ ןעדנוּפעגנעמַאזוצ יז טָאה סָאד
 יז טָאה ,דניז-סנעּבעל ערהיא ןופ רעטנָאלּפ םעד ,דניק עגעריוּבעג -
 םעד ףיױא סעּפע טציא טשינ ןיוש טָאה יז זַא ןוא טגיטייזעב ןיוש
 ישסױא ןטימעג םעד ףיוא ןעגיל רעווש רהיא לָאז ס ,װ ,ןעסיוועג
 :עסדערּפ שולַאצ טימ ןעסירעגרעביא טשינ ְךָאנ טָאה יז סָאװ ,סָאד
 ןעכילקילגוא םעד סיֿפ יד וצ ןעלאפ טכורּפעג טשינ ןוא לעטַאד
 .געװ ןופ טמיורעגּבָא ץלא ןיוש זיא ,ןעטאט

 ,ץשולַאצ ןעּבײרשנָא זומ יז :ךַאז ןייא ןָאט יז זומ דניצ ַא -|
 רענייק ,םהיא טימ ןעסייררעביא זומ יז זַא ,ףירּב ַא ,ןַאמ רהיא
 ץימע טשינ ןוא וַאלצַאװ טשינ ,ןירעד ןערעטש טשינ רהיא טעװ
 ןעועװעג רהיא ייּב זיא ןנצדעג רעד ,"עיל'מַאֿכ.ןעזיור, רעד ןוֿפ
 -עּב העגעלעג ןוֿפ ןענַאטש;נֿפױא ויא יז ןעוו סָאװ ,קרֿפט2 ױזַא
 ןהָא ןײלַא ענייא ןיא יז זַא יז ןגטעג םורַא קוק ַא ןוא ,ןעניג
 יז זַא ,קנַאדעג א ןעלַאֿפעגנײא רתלא ןיא ,ן מיהַארּביא ןעיירס םעד
 41 ןױש ךיז טָאה יז יװ ,םעדכַאג ז8ַ ,ףירב ח ןעּביירשנָא םהיא זומ



 םיוממסרמ י

 ןעיירפעּב ךױא ךיז 'ז זומ ,רעט ָאלּפ ןערעווש סםעד ןוֿפ טיירפעג

 קירוצ ןהעטש ןעּבײלּב יז טעװ טימרעד ,שולַאצ ןָאמ רחיא ןופ
 /  צץּביל ,עטוג א טסייה סע ,ןטּועװעג רעהירֿפ זיא יז יװ ,עֿכלעזַא
 יז ןוא ,ץמיהַארביא יא ,טהיא יא ןעהערֿפ טעװ סָאד ,רעטֿפָאט
 | ףעבירשפג טָאה

 .סע ךיא זומ ןָאְט רונ ,ןערעדנואוו ךיז טסשוו וד !רע רשייט ,=
 עניימ רַאפ ןעזעוו עגיילק סָאד טמיזרעגּבָא לֶאה ךיא יו םעדֿכָאנ
 ןעסיירוצרעביא :קנַאדעג א ךָאנ טרעטַאמעג ךימ טָצה ,עגיא
 =היֿפנָא סעד ,רעוייה ןופ רעיגרעּביא םעד ;עלאצ ןַאמ ןיימ טימ
 *ייד ןיא ןעּביילּב ןייר ךיא לעװ טימרעד .םינינע.סטכירקג ןופ רער

 וענעגײא יד .טלעװ רעצנַאג .רעד ןוֿפ ןעגיוא יד ןוא ןעגיוא ענ
 !?ןעהערפ טשינ ןעד ריד טע טעװ ...לָאמַא-לָאמַא ןעוועג ןיִּב ךיא סָאװ
 טּפַאֿכעגמורַא ךימ טָאה סָאװ ,דײרֿפ יד זַא ףָאה ףיא 8
 -העקקירוצ טסעװ וד ןעװ ןעד ,ןעדימסױא טשינ ךיז ךיוא טעוו
 טסָאה וד יװ ,ערענעש ַא ,/ַאטירַאמ ןענעגעגעּפ ןיוש וטסעו ,ןער
 ,?ןעקסַאמ  ןופ לַאב ץפיוא ,טרָאד טנעגעגעג יז

 ...!רגיצַא ןוא .,ונ
 :ןעּבירשעג ןוא טכַארטױעֿפ טונימ א ךיז יז טָאה דניצַא
 ךיא סָאװ ,טייצ קיטש א ןוש יא סע !עלַאצ ןַאמ ןיימ וצ ,

 ,ןערהעקוצקירוצ קנַאדעג םעד טימ ריד ןוֿפ ןערהָאפעגקעװַא ןיּב |
 דנעה עשירעדרעמ ענַײד טָאװ ,קילווא עסיורג סָאד רעּבָא
 ךימ ןעגניווצ ,זיוה סנעטַאט ןיימ ןוּצ רימ רַאֿפ ןעפאשעּב ןעּבָאה
 גָאט רעד טעװ ךילקילג ןוא ,גיּבייא ףיוא ןעֿפױלשנַא וצ יד ןופ

 ךיא !ײרֿפ יא רעטכָאט סעיטָאמ זַא ,ןעגָאז טעװ ןײמ ןעװ ,ןייז
 יסעװ דָאנג סָאד זַא ףָאה ןיא ץוא ,ןעגיּבייא טג ,טג רײד יי !

 ןןָאט רימ וט
 " ָאטירַאמ

 ךילקילג יװ ,טנָאמרַעד ךיז ןוא ףירב יד טגידנעעג יז טָאה
 סעשולַאצ ןופ ןערצוװ טיירפעב טעוװ יז סָאװ ,טימרעד ןַייז יז טעװ

 טציא זַא ,קנַאדעגי רעגיטכיל ַא ךָאנ ןעלַאפעגניײא רהיא זיא ,דנעה
 ן'טימ ןעֿפטרטנ)טַאווצ קירוצ ךיז זֹומ יז סָאװ ,טייצ יד ןעמוקעג זיא

 טימ ,טנַאילירּב ןטימ קירוצ ,קירוצ ןעמוק טעװ יז .זוה סנעטאט 9



 ,תורוד ירד

 טרעטנָאלּפעגסױא ךיז טָאה סע ןַענַאװ ןוֿפ ןיהַא דיירפ רעליטש
 ;ןעּבירשעג טָאה יז ןוא ,סוחי רהיא ןוֿפ םעדָאֿפ רענעדייז רעטשרע רעד

 ַאזַא ךָאנ סָאד ,סיװעג טניימ רהיא !עמַאמ-עטַאט עיירג,
 ןױש ךיא ּבָאה ,סעיטָאמ 'ר זיֹוה סָאד ןעזָאלרעֿפ ןוֿפ טייצ עגנַאל ,

 ,ןיינ ?טקנעשעגקעװַא ?ןערָאװעגנָא ,הנּתמ-הלּכ יד ,טנַאילירּב ןיימ

 רהיא סָאװ ,ןעּבעל ןופ קילג ןיימ .ןעזעוועג סָאװ ,יד ןיּב ךיא !ןיינ
 ,ךיז טרעטנָאלּפ ,טקנעשעג גיוו.רעדניק רעד ןיא ךָאנ רימ טָאה
 ןוא ןענַאטשעג סָאװ ,טרָא םעד ףיוא גידנעטש טּביילּב טע רעּבָא
 טעװ רהיא עֿכלעװ ,יד ךָאנ ןיּב ךיא זַא ,ךייא ךיא ּביירש םורעד
 .עלעֿפײט ןוֿפ גערּב םייּב ,טרָאד ןהעז ךינ

 * אטירַאמ |
 ןעּביױהעג גָאט ןערָאלק ץ'רַאֿפ יז טָאה ףירּב יירד עגיזָאד יד

 ץלַא סָאד ןערהעקירוצ ךיז טלָאװ רהיא יװ טקנופ ,ל)מיה םוצ
 .ןערָאװעגנָא טָאה יז סָאװ



 !טרָאד !טרָאד

 .טסָאּפ רָעד טָאה .הירפ ץגַאג ןעמוקעגנָא זיא ףירּב רעד
  םהיא ןוא לעפמעטש םעד טגָעלַעג לעטדעטש םעיינ ןוֿפ רעגערט

 זיא סָאװ ,לעטַאדעטדערּפ שולַאצ ןוֿפ שיט םוצ טגנערּבעג לענש
 עײנ סָאד טכַארטעּב ןּוא רענעסעזעּב גנַאל ןיוש ַא יװ ,ןעסעזעג
 | .םורַא ןעּבעל

 יא יז זַא ,להוש עיינ יד סנעטייוו ןוֿפ טֿכַארטַעּב טָאה רע
 .טֿפירשֿפױא יד זַא ןוא רעהירפ יו ,רעֿכעה קָאטש ַײװצ טימ טציא
 סעּפע ןוֿפ להיוק טימ ןעזעוװעג ןעּפירשעגנָא רעהירֿפ זיא סָאװ ,הוהי
 ,רַעטײװ זיױה ַא זַא ןוא טשיײלַאב דלָאג טימ טנייה זיא ,לעגנוי ַא
 ,ןץיּבר ַא ןוֿפ וה טײרּפ גירעדינ ַא ןענַאטשעג לָאמַא זיא סע ואט
 .יצ רעטייו זַא ןוא בר ןעשידָאמ=ײנ ַא ןוֿפ רָעיומ ַא טנייה טהעטש
 ןוא ןענַאװ ןופ .םינוק ןוא םירחוס ,ןעטפעשעג ,ןעמָארק ךיז ןעה
 | / !ןערעל עסיורג סָאד טָא טמַאטש ןעמעוו ןופ

 ,טָצה טָאװ ,בוטש ןייז ףיוא ןעֿפרָאװעג קילּב ַא רע טָאה ךָאנרעד
 טָגה רע רעדייא רעהירֿפ יװ ,רעטיירּב רעֿכײר ךס ַא ןהעזעגסיוא
 םעד ןעמונעג רע טָאה ךאגרעד .סנָעגעמרעֿפ סעיטָאמ ןעמונעגרעּפיא



 ףורוד יירד

 "ַאטירַאמ; טֿפיׂשֿפױא יד גידנעהעזרעד ןוא ,דנַאה ןיא ףירּב

 ַא ןוֿפ לעכײמש ןעטַאז םענעי טימ ןָאטעג לעֿכײמש ַא וע טָאה

 .לעו ,ןכש ן;מירָא םעד  ריט ןייז ייּב טהעזרעד סָאװ ,קינטנעצָארּפ

 ןעגידריוטשינ ,ןעטלַא'נַא סעּפִע ןענהָאמֿפױא ןעמוקעג זיא רעֿכ

 | .בוח
 בשימ טרָאֿפ ךיז יז טָאה ---,טלעֿפײמשעג רע טָאה ---?ױזַא --

 ,גנַאל יוזַא ?ןעזעוװעג טשינ ןיוש יז זיא גנַאל יו טנייה ,אלימ ...ןעזעוועג
 יבוא ןייק טשינ ךױא .טסורּב עדמערפ יד טגָאנ יויחי-ןב ןיימ יו
 | ..יקילג

 ןעטָאשעגסױרַא רע טָאה ,'טנ, טרָאװ סָאד גידנעהעזרעד ןוא

 : .רעטלעלעג ַא טימ
 ַא ןערהיֿפוצסױא יװ רעגנירג ךָאנ ,גנירג זיא סע ?טג--

 ףליֿפַא ןעגעמרעפ ַא ףױא ָאטעװ ַא ןעגעל וצ יװ ,עלעװַארּפס
 .ןעכיירגרָעד גנַאלרעפ ןייד טסעװ וד !עלעבײט טוק ,םוק

 יד וצ ןָאטעג גָארט ַא ךיז טָאה "טנ, טרָאװ סָאד לייוו
 סָאד |שולֲאצ וצ ןעמוקטגוצ ןענעז ,ןעשנעמבוטש יד ןופ ןרעיוא
 םעד ןעמונרעֿפ טנייה ןעּבָאה טָאװ ,ןירעגייז יד ןוא לעדיימטסניד
 יּבוטש רעד ןיא ןִט-ןעּביוא

 רעטֿכעלעג גיניזטֿכײל .ַא טימ טָאה לעדיימטסניד טָאד ןוא
 :טגָאזַעג

 טֿכֹוד רימ ,ָא ?ןעמוקקירוצ עט'תיּבה-לעב יד ךָאנ ןעד טנַעֿפער---
 טָאד ,טוג ךיוא רהיא ןהָא טייקשיתּבח-לעּב סָאד טהעג סע זַא ,ךיז
 ?עינַאינ ,רהָאװ טשינ .טמױרעגֿפױא פוטש יד ,ןייר זיא טעֿפעג

 ַא א עלעשיק עסייוו סָאד ןָאטעג גיוו א טָאה עינאינ יד .

 | | י .ץשולַאצ ןָאטעג ןייוו
 ,עיה-ןיע ןייק ,טהעג סע זַא ,סעט'תיּבה-לעב ןעד ןעמ ףרַאד--

 ןייק זַא ,ךלימ ןיא טולּב ,יינש יוװ רָאלק .טֿכעלש טשינ ךיוא יו
 ...ערה ןיע

 טסיירטעג ךיז ןֹוא עלעשיק ןיא ןָאטעג קוק ַא טָאה שולַאצ
 עלעקנוט טטה עלעיֿפוע עגירהעינעבלַאהטרעדנָא סָאד סָאװ ,טימרעד
 .ךילנהע רהיא וצ ןעצנַאגניא לעזענ ַא ןוא ןעמערּב ,ןעגיוא

 28 ןעּבעגעגוצ טָאה ,ן'שולַאצ ןענ'הפנח וצ ,ןירעגײז יד ןוא
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 יו טימ רעטָאֿפ רעד .טשינ רָאה ןייק רעטומ רעד ןוֿפ---
 ףעזעװעג טשינ לָאמניײק עמַאמ ןייק טלָאװ סע יװ טקנופ ,רענייּב

 ןא רעטסנעֿפ םוצ ןָאטָשג לעכיימש א ןעדירפוצ טָאה שולַאצ
 .ןעזעוונג ךילקילג ףירב םעד טימ ןיא

 .יט רעד יג ןָאטעג גנולק ַא ץימע טָאה טונימ רעד ןיא
 ,סעקיניצקַא עכילרעזייק ירד יד ןעגנַאגעג ןענעז סָאד

 לעּביײװ ןיימ ןוֿפ ,ערעײט רעדניק ,ןיא ּבָאה יָא ןוא---
 ךיא --.ןעזיװעג ףירג םעד רע טָאװ --,ןעמוקעג ףירג ַא טנײה
 | / .טגנַאלרעֿפ י: סָאװ ,טֿפערט .ךילקילג שמנ ןיִּב

 .רעֿפ ן'ַאטירַאמ ןיא ןיוש ןעבָאװ סָאװ ,סעקיגויצקא ירד יד
 .ףירב םעד ןעגעג ןעגױא יד טלעטשעגנָא שיראנ ןעגָאה ,ןעסעג

 רע טָאה --ןעלנעש רהיא ךיא לעװ לכאמ טָאד !טג !טג--

 ןײק לָאמנײק רימ רַאֿפ יא סָאד ---טלעֿכײנשעג ןעדירפוצ

 .טשינ ךַאז ערעווש
 רעד דרָאּב רעטײר רעד רַאֿפ טּפַאֿכעגנָא ךיז טָאה ---?טג-- = |
 ,ןָאטעג טשינ לָאנגײק סע טלָאװ ךיא--.עלעטדניה ץטימ קינזיצקַא
 ..ןלטלַאהעג גיּבייא יז ךיא טלָאװ-לעּבײװ ַא רימ ייּב

 ,קיביצקַא רעד טּפַאלקעגנײרַא טָאה ---!ךיז טג !ךיז טג ,ונ---
 ,ןהעג טשינ ןיֹוש ָאד יז טעו ןערױלרעֿפ ---.רוחּב רעכילטנערצ רעד
 ...ןעריצַאּפש עגַעגנַאגרעֿפ יד ןעשירֿפנָא- ןעלעוו רימ

 --.לקָאניּב ן'טימ רעד טגָאזעגרעטנוא טָאה ---!תוחור עדלַא ויצ---
 ,זלַאה ץץפיוא טנאילירב ן'טימ שטָאכ יז טמוק יאוְלה

 ..,ןיאולה !יאולה---

 רעד רעכנוא טֿכַאמעג טַאּפש סעפע ןעכָאה סעקינזיצקַא יד
 יצּב ַא ןיא טקורעגקעװַא ךיז ןוא ץַאטירגמ ןוא ץעלַאצ ןעגעוו גנוצ

 ןעּבירשעגנָא ףרַאש ןוא ץרוק טָאה שולַאצ ןוא ,לעקניו רעדנוז
 :רעטרעװ עכנילטש

 ךיא .דנוזעג טזיּב וד סָאװ ,ןעקנַאד וצ טָאג !םירמ ױרֿפ ןיימ,
 ןײלַא ןליפא טָּנג ?סג טסגנא7 רעפ וד .ןוֿפרעד ןעדירֿכוצ ןיג

 רעלעגש ךָאנ ןטמוקעב סע טסָעװ וד ןערעטע טשיג ריד סע טעװ
 *.ץלַאצ ןַאמ ןייז .טסליוװ וד יו



 ..רעּביאנעגעג

 .ײה עגיילק יד ןיא ןעװ ,טֿפַאנרַאפ ןעזעוװעג ןיוש זיא סע
 רעד רעביאנעגעג ןעגעלעג ןענעז סָאװ ,עטגיטעלֿכַאנרעֿפ יד ,רעז

 לענש ןוא רעגערט-טסָאּפ רעד ןיײרַא זיא ,טלעו .רעטױגעגֿפױא-יינ

 ,ףירב א ןעּבעגעגקעװַא

 *עג טנהעוװעג טשינ לָאמנייק ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ-בוטש יד |
 ןעֿפָאלעגוצ ןענעז ,המערֿפ רעד ןוֿפ ףירה ןעמוקעב וצ ןעזעו
 :עטרעדורוצ ,עטגערעגֿפױא

 רעסייוו ַא טימ ןַאמ ַא ןעֿפָאלעגוצ זיא ?ןעמעוו ןוֿפ ?ןטמעוו ןוֿפ --

 ףירּב טעד טָאה רע .ןעצַאל ענעפירעגֿפױא טימ ןוא דרַאב רעטרעביושוצ

 ןופ ןנמָאג םעד גידנעהעזרעד ןוא ,טכַארטעּפ םהיא ,דנַאה ןיא טּפַאכעג

 .טטנעּפשעגַא ןוֿפ יו ,טחיא ןוֿפ ןעגנורּפשעגּבָא רע זיא ,רעטֿפָאט ןייז

 .ַאֿפעגקירוצ יא ,ענעדי ענעגמלשרעד ,עדימ א ,עמַאמ יד
 יז .ןעּפױהעגֿפױא ךיז טָאה יז ןלנַאװ ןוֿפ לחוטש םלד ןיא ןעל
 ןעד ,ןעועועג טשינ טסניד ןײק רהעמ ןיוש זיא ,עיסָאס ,טסניד

 יז .סופ ןײא ףױא רתיא טימ ןענַאטשעה ןענעז םיתבהיל 3 יד

 47 ןשעסירעגֿפױא טהיא ןוא טפַאכעג דנַאה ןיא ףירב סעד טָאה

 לי



 םױּבטסַאמ ו

 טייז רעד ןיא טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמירָא רעזייב רעיורג ַא םייח רעטעֿפ רעד ןײרַא זיא סע ןוא טנעֿפעעג ךיז טָאה ריט יד
 :רגטרעװ טנעּבירשעג-דמערֿפ יד טכַארטעּב טלַאק ןוא ן'עיסָאס ןוֿפ

 !טמאמ:עטַאט עיירט,
 רהעז ךיא ןיּב ,רעטרעוו יד ּביירש ךיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 ןעזעװעג סָאװ ,7 ךֶונ ןיִב ךא ןייג ...ןערױלרעֿפ רעדָא ,טקנעש .עגקעװַא הנתמיהלכ ןײמ יוש ּבָאה ךיא סָאד ,טשינ טנײמ ךָאד ,טלעוו רעטייוו רעדמערפ רהעז ַא ןיא בעל ךיא .ךייא ןוֿפ קעװַא טייוו
 טהערד סע ַאכיַאֿפ ?ּפעטנעמולג ןֹוא ךעלטרעג עניימ 02 רהיא טקנעדעג .ַאטירַאמ טעמַאס ןוא דײז ןיא ץכלעקיװעג עניילק יד
 .ןעגיױא עניימ רַזֹּנ בוש ענעטֿבָנשעג עסייוו יד ץלַא ךָאנ רימ ךיז
 לעװ דלַאּב ,דיַאג .ןעורלר 8 טשינ ץלַא ךָאנ זיא סע ,ןיינ ,רעּבָא
 רעיא .ךילשת ןוֿפ עלעֿכײט םוצ ,ןיהַא ןענוקקירוצ ךָאנ ךיא
 / ,"םירמ ץיירט

 ןרעוא יד טקערטשעגסױא עלַא ןעּבָאה ,ףירב םעד טנעײלעג רעטרעו ענעֿכָארגעג טימ טָאה עיסָאפ סָאװ ,טייצ רעד ןיא
 םרעוו יד טרעהעגכיוא טָאד ,רקטשימוצ = ,רעכיילג א ,רעטָאֿפ רעד
 ,ןעשנעמ ןעדמערפ ַא ןוֿפ ןעבירשעג יװ ,ךיז טֿפוד ,גיטליגֿפײלג רעסט
 .טלעו רעטייוו ,רעטייוו א ןיא

 טָאה ,ןעמוקעגרָּנֿפ םהיא טימ זיא סָאװ ,קילגנוא עס ןוג סָאד
 .לועג טנהעועג ןיוש זיא רע ןיוש גנַאל יװ ןדעזעגסיוג םהיא
 רעד וצ ןוא ןעּבעל ןוֿפ שיוו םוצ ,ןרעיומ עיײנ עֿכױה יד וצ ןעז
 עיירט עטוג ןוֿפ ןַאמירָא'נא וצ ןערָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,הבצק
 ןענעז סע ןוא רעטרעװ יד טרעהעג טָאה רע .ןעשנַעמ-טדָאטש
 ןעגָאה סָאװ ,דנעה יד ןעזעוועג ךילקנעדעג ןעצנַצגניא טשינ םהיא
 .ןעּבירשעג יײז םהיא

 ַאֿפעג קירוצ ןוא טלעטשעגֿפױא ףיז רדסּכ טָגה רעטומ יד
 ןוא גנורעגירע יד ןעגנולקעג רהיא טָאה סע .עדימ ,עֿפײלּב ַא ,ןעל
 ,ָאנ רעד טגנילק סע יװ ,יינ ענדָאמ רָעטכָגט רהיא ןוֿפ ןעמָאנ רעד
 | ,טלַאטשעג ביל ַא ןוֿפ ןעמ

 עו רונ ,טרעהעגנייא ךיז טשרעוצ טָאה םייח רעטעֿפ רעד
 :ץנסױא ןייּב רע טָאה ,רהיא ןוֿפ ןעמָאנ םגד טנָאמרער טָאה ןעמ 8



 תורוד  יירר

 ענייא .רעטסגעֿפ םוצ ןענױא יד טימ ךיז טלעטשעג ןֹוא ןעגיּפש

 יליטש טנייוועג ןוא ץרַאה םוצ טקירדעג ףירב םעד טָאה ,ַעיסָאס ,רונ

 םענערלָאג םעניילק רהיא ךָאנ טלַאה יז זַא ,להיֿפעג טַאהעג טָאה יז

 יז זַא ,ןײלַא רהיא טימ טריצַאּפש יז זַא ,דנעה ערהיא ןיא ּפָאק

 ,קילג סָאטירַאמ ןוֿפ טנַאילירּב םעד וצ רהיא טסעמ

 .רעװ יד גידנעגידנע טָאװ -- ,ןעבירשעג ךָאד ,ןעבירשעג --

 ךָאנ יז טבײרש טָא ןוא --- ,עגימורַא יד וצ עיסָאס טגָאזעג רעט

 !תרושב יד ךייא טלעֿפעג יוװ ,עיטָאמ 'ר ...ןעמוק רהיא ןעגעוו

 יז סָאװ ,ןענַאטשרעֿפ טשינ יונעג טָאה עיטָאמ רעטלַא רעד

 ןָאטעג רעטנָאלּפ ַא ךיז טָאה ןעגױא ענייז רַאֿפ ,םהיא וצ טדַער
 סָאד ,ןעטֿכעש ןעסיײהעג טָאה רע עֿכלעװ ,עסייוו ַא בױט ַא סעּפע
 הנותח עדמערכ ַא ,לעטַאדעסדערּפ שולַאצ רעּבעגיהצע ןוֿפ םיִנּפ
 ייז ןרוד זיא רעטיצ רעֿכילרעדױש ַא ;טנַאילירּב ןעשימייה ַא טימ
 עיסָאס זַא ,דנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָגה רע ןֹוא רעדילג ענ
 | | .ןעדייר טשינ רהעמ לָאז

 יד .םייח רעטעֿפ רעד ןעּבעגעג טָאה רע!טיע ןעּבלעזמעד
 .עג ויא רהיא .םינּפ סָאד דנעה יד טימ טלעטשרעֿפ טָאה רעטֹומ
 .ֿכָאט רעֿכילטרעצ רעד ןוֿפ טלַאטשעג סָאד קנַאדעג ןפיוא ןעמוק
 .טלעקיוועג ןערונשלעקיוו ענעדייז ןיא טָאה יז עֿכלעװ ,רערהיא רעט

 ַא ןוא רעטומ עטוג עטלַא יד רהיא ןיא טֿכַאורֶע טָאה סע
 .דײר ערהיא טּפַאלקרעֿפ טָאה ןעו ערט ןוֿפ םָארײש

 ףירּב םעד טימ ןעּבילּבעג ןהעטש ןײלַא ענייא זיא עיסָאס
 טָאה יז ,ןעּבעגרעֿפ דניז ערהיא,עלַא רהיא טָאה יז .ןעצרַאה םוצ
 .ןערעװ ןירעטיה-טיוה עיירט רהיא ײנסֿפױא טלָאװעג

 יעג יז טָאה --- ,רעֿכיג סָאװ ,רעֿכיג סָאװ ןעמוק יז לָאז --
 | | .טעשטּפעש

 זיוה סָאד טגװ ןעמוק רהיא טימ זַא ,יז טָאה טניימעג ןוא
 .קילג ןעגילָאמ ַא ,ןעגילָאמַא ןייז ןיא ןערעוו טליהרעֿפ קירוצ

 טריסערעטניא טשינ טציא ,ךיז טֿכוד ,טָאה םענייק רעּבָא
 יד ןהעזעגסיוא ןעּבָאה סע .סַאטירַאמ קילגנוא רעדָא קילג סָאד

 ןיא ןיוש ןעּבָאה סָאװ ,ענעסעגרעֿפסנעּבעל ,עמַאזנייא יו ,ןעשנעמ

 409 .טשינ טרָא ןיק רהעמ עּביל ןוא טֿכיל ןוֿפ טלעװ רעד



 .גנַאגרעפ-ןוז .רֶעד | יה

 ,רעטמײל ,רעטֿכײל ןעּבעל סָאד ךָאד רימ זיא דניצַא --

 "א טָאה --- ,ןעדנואװשרעֿפ ןעטלָאװ ןעדוּפ רעדנעזיוט יוװ טקנופ

 רעד ןופ רעדעֿפ יד טגעלעגקעװַא טָאה יז ןעו ,טעשטּפעשעג ַאטיר

 "י"ב 8 יז טמוקעּב דלַאּב טָא וַא ,םעד ןעגעװ גידנעטֿפַארט ,דנַאה
 ןרנטלע ַײד זַא ,םעד ןעגעװ ,טג ןעגעװ לעטַאדעסדערּפ שזלַאצ ןוֿפ

 -גערעלק ןוא .םײהַא ןערהעקוצקירצ ןעטעג רהיא ןעלעװ

 טצװ יז ןעֿכלַעװ טימ ,טירש ןעטצעל ,ןעטצעל םעד ןעגטוו גיד

 זַא ,טנָאמרעד ךיז יז טָאה ,הדיחייתּב סעיטָאמ ןערעוװ קירוצ טציא

 ןיא םייהַא קירוצ ן'מיהַארביא טימ ןעמוק יז טעװ ןעגרָאמ-טניײה

 םעד ןיא יװ ,ךילקילג ןעלהיֿפ ךיז טעװ יז .עמַאמײעטַאט ןופ זיוה

 ןיז טָאה עיטָאמ רעטָאֿפ רהיא ןעכלעוו טימ ,על' בר ןעגנוי ןוֿפ זיוה

 |טרָאד ,עטייװצ ַא הּפוה ַא ןעלעטש טעװ יז .טלָאװעג ןע'סנק'רעֿפ

 הפוח יד רעּבָא .ןהעג ךילשּת םוצ טגעלֿפ יז ואוו ,עלעֿכײט םייּב

 חא לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ןוֿפ הפוח עשלַאֿפ יד ןייז טשינ טעװ

 *יעװ סָאװ ,יד ןייז טשינ ןעלעװ ,ןעּבָאה טעװ יז סָאװ ,רעדניק יד

 ַא ןײז טעװ סָאד ,ךעלקינטנעצָארּפ עניילק יד וצ ןייז ךילנהע ןעל 06
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 קירצ ךיז טעװ סָאװ ,רוד ַא ,רעיינ ַא רוד ַא ,רעמורֿפ ַא רוד
 ךָאנ סע ףרַאד .רוד טעיטָאמ .טעדעֿפ ענעדלָאג יד טיט ןעּבעוװרעֿפ
 ?ןייז רעסעב סעפע

 יז ןעװ סָאד ,טהערֿפרעד ױזַא רהיא ןעבָאה ןעקנַאדעג יד
 רהיא טרעטעגרעֿפ ,טיהַארּביא ,רע ליֿפיו ףיוא טנשמרעד ךיז טָשה
 :רעטרעוו עכלעזַא ןעביירש ןעסָאלשעצ יז טָאה ,טנַאילירּב

 -ַארּביא ,ןעבעל ןיימ ןופ געוודייש םייּב טציא העטש ךיא,
 ןיב ךיא .טשינ ןיוש ךיא לעװ ןהעג רעטיײװ זַא ,להיֿפ ןוא ,םיה
 ןוֿפ ףליה יד ףױא טרַאװ סָאװ ,ףיש ַא ןוֿפ עגַאל רעד ןיא טציא
 .קעװַא ןעּבעל ןיימ ןיא לָאמ טטנעל סָאד ּבָאֹה ךיא .רעקנעל רחיא
 טרעװ םעד טָאה סָאװ ,ןעכלעזא טגַאליוג ןײמ טקנעשעג
 ןיא טשינרָאג ַא ןעזעוועג זיא טציא זיּב .ןַעמָאנ ןיימ ןיא ןעגָארט וצ
 לָאמניײא יײז ּבָאה ךיא .רעֿכערּב-המשנ ןוֿפ טלעװ ַא ,ןעּבעל ןיימ
 ,רעד זַא ,טיײצ יד ןעמוקנָא ןּומ דניצַא .טמיױרעגּבָא גידנעטש ףיוא
 לָאז ,ןיב ךיא ןענַאװ ןוֿפ ,רוד םענעדייז םעד טרעטעגרעפ סָאװ
 ךָאנ ןיּב ךיא .ןערדיֿפקירוצ םהיא וצ דנעה ענעגייא יד טימ ךימ
 ךָאד ןָאק ןוא ךס ַא ןערױלרעֿפ טָאה סָאװ ,עכלעזַא ,יקַאט יורפ ַא
 ןײד ףױא טרַאװ ןוא ךיא העטש דניצַא .ןעּבעג . טסיירט ?יֿפ ךָאנ
 טימ גנולעטשסיוא יד טסלָאז וד זַא טֿכַארט ךיא .ףליה עֿכילנעמ
 ,טײצ רעדנַא'נַא ףיוא ןעזָאל תור וצ סָאטירַאמ דליב ןוֿפ גיז םעד
 ,ריד ףיוא טרַאװ ןוא ףָאה ךיא

 ",ַאטירַאמ |

 .נָאק ןיא טּפעלקרעֿפ ,ןעּבירשעגנָא לענש יז טָאה ףירב םעד
 ןוֿפ לעגייווצ ַא טימ ןעמַאזוצ דנַאה ןיא םהיא ןעמונעג ןוא טרעװ
 ,טיוּביסגנילהירֿפ ןעשירֿפ ַא

 -הַא-ט:.סגנילהירפ עטשרע יד .ןעסיזרד ןיא סיורא זיא יז

 .נירג ןוֿפ רעסַאװ ערעּביװ סָאד טעלגעג ןעּבָאה ןוז רעד ןוֿפ ןעל
 -ירג יד טײרּפשעגסױא ךיז ןעּבָאה סֶע ןעֿכלעװ ןעּפענ ,ךייט ןעֿכיל
 יז .ןעזָארו ןוא ןעמולב עלעג יד טימ רענטרעג ןוא רעצעלּפ ענ

 ןעכילקילג ַא ךָאנ טֿפױל סָאװ ,דניק ַא יװ ,לענש ןעגנַאגעג זיא
 ןָאטעג םהענַא ןעגיוא יד וצ ףירּב םעד לָאמעלַא טָאה יז ,ןערעטש
 481 יָנְוייַנ ?ךילקילג טשינ ךיא ןיב
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 גנלעטשסיוא ףעד ףיוא טרַאװעג לייוורעד טָאה םיהַארּביא

 ףעגעי ,רענעי ןיא ןעסעגרעֿפ לייוורעד טָאה רע .דלודעגנוא טימ

 ןעכָארּפשרעֿפ םהיא טָאה סָאװ ,יד ,עקסַאמ רֶעיולּב רעד טימ ױרֿפ

 .ןוא רעטָאֿפ ַא טֿפרַאדעג טָאה רֶע ןעֿפלעװ רעּביא ,סעכלעזַא סָאװטע

 .ןעמַאזוצ ןייז רעדנעּביל ַא
 טנַאקעג טשינ ןעסעגרעפ ןייק וצ סע ןעמ טָאה ,סנעגירָעּביא

 :טייקטּבילרעפ עליטע ןימ ַא ןעזעװעג רעֿכיג זיא סָאד .ןענעכערוצ

 "וֿפ ןוא ןײלַא םהיא וצ יװ ,רהעמֿכָאנ ןעשנעמ ַא ןוֿפ ןעטָאש םוצ

 .טָאה ,ןעזָאלרעֿפ ןעגיוא יד ןוֿפ יורפ יד טָאה רע סָאװ ,טייצ רעד

 ירעק ןוא סענימ ערהיא ,ןהעזסיוא ךילגעט רהיא ןעסעגרעפ רע

 ,ןעגנוגעוועּב עֿכילרעפ
 טּבעװשעג גידנעטש טָאה סערָאלק טשינ ,סעביל סעּפע ךָאד

 רענַעי ןוֿפ ןעסירעגקעװַא םהיא טָאה סגד ןוא ,ןעגיוא ענייז רַאֿפ

 .םוצ ןעגיוצעג ןוא רעטומ ןוא יורפ רעטּבילעג יד  ,ן'ַאטירַאמ

 יד ליײוװ .סױרַא ךיירגיז טֿפרַאדעג טָאה רע ןעֿכלעװ ךרוד ,דליּב

 :עדיײּב ןענעז ,טנהעגרעד ךיז ןעּבָאה גנולעטשסיױא רֶעֹד ןוֿפ געט 9
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 .טייּברא רעד יי ןענַאטשַעג גיסיײלֿפ םירבח
 .טײד ךיז טערַאטסעג עיטַאּפא רעצנַאג ןייז טימ טָאה יוועל |

 =רַאמ ףיוא גנַאלש רעטױט רעד ןוֿפ פאק םעד ןעכַאמ וצ רעניפ

 ,גנאלרעֿפ ןעלילצרעה ןופ טייקגיטשינ יד ןעקירדוצסיוא ידּכ ,ץרַאה סַאט
 .ארביא רֶעּבָא ןיא עיציאוטניא רעכילקילג רעלעזרעד טימ

 ,פי5 יד טימ ןעגגורדעגנײרַא ןוא טנַאילירּב ן'רעּביא ןעגַאטשעג םיה
 ןעגָארטעג גנולעטשרָאּפ ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ,ןעּברַאפ עטסגיט
 טָאה ןעטונימ עכילהערפ ןוא ןעדיײל ערהיא טימ ַאטירַאמ עתמא יד

 רע ןעװ .ןעזָאלעג ןעניז ןוֿפ יז טָאה רע ,רהעמכָאנ .ןעסעגרעֿפ רע
 ױרֿפ ַא ןופ רעטער רעד ןערעװ וצ ןָאיסימ ןײז זַא ,ןהָעזרעד טָאה
 סָאד ,רהיא וצ ךיילטימ יד קעװַא זיא ,ןעלַאמעג זיא דניק דכערֿפ ַא טימ
 .רהיא וצ ןעגיטעג םהיא טָאה סָאװ .ערָעװש ןוא עגיטסַאלדלָאג

 ,ןַאטירַאמ ןוֿפ ןעמוקעה רעטרעװ עטצעל יד טָאה רע ןעו
 לוד ן.ט28  רתיא סימ .דנ טרעפ ןעגיבייא םוצ ןעפורעג טָאה סָאװ

 ַאטירַאמ ןַא ,טלהיֿפעג טָאה רע .טֿכַארטרעֿפ םיהַארּביא ךיז טָאה

 יז סָאװ ,םעד טימ .גנורעגירע ןייז טימ ןעדנוּברעֿפ םהיא טימ זיא
 םהיא טָאה יז סָאװ ,םעד טימ ,טלעװ רעטלַא רעד ןוֿפ דניק ַא זיא
 עשיכקַאֿפ ע'תמא יד רעּבָא ,טגנערּבעג טנַאילירּב ןעזָאר-גיטֿכיל ַאזַא
 יצג טשינ םהיא טָאה יז ,ןעגיוצשג טשינ רהעמ םהיא סָאה ַאטירָאמ

 ,טַארײה רעֿפילקילג רעליטש ןוֿפ גנַאלרעֿפ רהיא טימ טשינ ןעגיוצ
 לבא דנעה ענעגייא ערהיא טימ טָאה יז סָאװ ,טימרעד טשינ ןוא

 וצ קילג ןעדײה -ַאפ ידכ ,קילגנוא רחיא ןוֿפ טֿכורֿפ יד טמיורעג
 .קילג יד ןערָאװעג ועמונעגקעװַא םהיא ןופ ָאד זיא סע .ןעֿפַאשעּב

 לייוו ןוא ,טַאהעג ביל ןעצעל ןייז ןיא טָאד רע עֿכלעװ ,רהַאֿפעג ביל

 עטצעל יד ףױא רָעֿפטנע'נַא ןעּבעג טפרַאדעג ןַאטיוַאמ טָאה רע

 ןעּבירשעג ױזַא רע טָאה ,רעטרעװ

 !אטירַאמ רעטסעווש

 ןעּבעל ןייד ןוא ןיימ ןופ עטֿכישעג יד טֿכַארטעּב ךיא ןעוו
 .ירּבַא לָאמַא ּבָאה ,הד יװ ,ךיא סָאװ ,טײקֿפילנהע יד ךיא ןיפעג
 ץטימ ףמַאק ןיא ךיא ּבָאה יד ,טײהטָאג עליטש ַא ,טַאהְעג טנַאיל
 ט'נוּכשמ'רעֿפ ,טשוטרעפ ,ןערָאװעגנָא ,הנתמ-הלּכ יד וד יװ ,ןעּבעל
 282 .יווצ טייקנילנהע עגיזקדיד טָא ,ןעכַאז עכילניילק ףיוא ןעּבעגעגסיױא ןוא
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 ,עקסַאמ רעילּב רעד ןיא יורפ יד ןֹוא ןַאמ םעד ןיימ'ֿפ ,זנוא ןעש
 טימ ןעדנוּבעגנעמַאװצ ןנוא טָאה ,טנעגעגעּב ךיז ןעּבָאה רימ יו
 רימ סָאװ ,ןענילטעג ןעֿפילדנעגי םעד טימ ,?היֿפעג-סוהי רעזגוא
 -ַאז ןענאהרַאֿפ רֶנֹּבָצ ,ןערָאלרעֿפ ןעּכעל ן'טימ ףמַאק ןיא ןעגָאה
 . ײטֿביל ףנד יװ ,טֿפול רעד ןיא ןעגנעה ןעּביילג ןעוומ סָאװ ,ןעֿכ
 וצ לָאמנײק ןענַאק ןוא לעמיה ןעולב טשינ ץֿפױא ןערעטש רעג
 יַאמ ןוֿפ טנַאילירּב רעד זיא סָאד .ןעמוק טשינ גנוגינייארעפ ןייק
 ןיא יו רעקרַאטש ךָאנ טייקטייוו ןייז ןיא טנייש סָאװ ,קילג סַאטיר
 ינעמַאזוצ רעזנוא זַא ,סייוו םורעד ןוא טײקטנהָאנ רעטסטנהָאנ ןייז
 יד ןעּבעגעג טנַאילירּב ןַײד רימ טָאה סע .ךילגעמנוא זיא דנֲאּב
 טֿביל סָאד .טֿביל ןעגילָאמַא ןוֿפ רעייפ סָאד ,ןעּברַאפ עליטש עזָאר
 רחעמ ןעמ ףרשד ,טנהָאנ רעד ןיא יװ ,רעסשב סנעטייוו ןוֿפ טנייש
 ,ריד ןיא ,םטיראט רעטסעװש ,ןייא ךיז רעה ךיא ןעוו ?ןוֿפרעד
 טשינ ךיא גירלושעג ,ןעֿכַארּבוצ טלעוו-סנעּבעל ןייד טָאה סע רעו
 ;רַאמ ,דָארסנעבעל עסיורג סָאד ויא גירלוש .םענעי רעדָא םעד
 -עּב ,ןערָאלרעֿפ ףיש ענעדלַאג ַא טהעג םי ןעטַײרב ן'רעּפיא .ָאט

 רעצנַאג רעד יא גידלוש ,שילַאװֿכ ענעי רעדָא יד טשיג גידלוש
 | .םָגרטש

 ןיא רימ ןענעז ,ןעֿפיש ענעדלָאג ענערָאלרעֿפ ייוצ יװ
 ערעדנא סָאד ייּפ סגנײא .,ןעגנַאגעג ןערָאלרעֿפ ןעגעל ןוֿפ ףמַאק
 יש ענעלַאפעג:טנהַאנ ןעד ךיז ןעגָאק יצ ןוא ,ןעלַאֿפעג רימ ןעגעז
 ןעטנַאילרב עדייּב ןעּבָאה רימ ?קילגנוא רעייז ןוֿפ ןייז:ליצמ ןעֿפ
 ײז ןוֿפ טרעװ רעד ,ַאטירַאמ ,טגנערּבעג ןעּבעל ןעטוג ןעטלַא ןוֿפ
 יז ןוֿפ רעיײֿפ סָאד ,ןעלַאֿפעג טייצ רעגיטנייה רעד ןיא רשפא זיא

 םולח ןיא טבעל סע ,טײהֿכַאװ ןיימ ןיא ןוא ףָאלש ןיימ ןיא טּבעל
 .דניז ןופ ןעטונימ יד ןיא ןוא תליפּת ןיימ ןיא ,-הָאװ ן'ֿפױא ןוא

  וטסָאה סעגידלושנוא סעּפע ןוֿפ קילּב ןעכילקילג ןעליטש ַא
 ץתמא םעד ,ַאטירַאמ רעטסעװש ,טגנערּבעג ןעגױא עניימ רַאֿפ
 סָאװ ,טײקֿפילּביײװ עמורֿפ יד ןוא הנּתמ:הלּכ ןייד ןוֿפ רעּבָא טרעוו

 רוד םעד ןוכ ןעגעװ יד וצ קירוצ רהעק ,טגנערּבעג הנּתמ יד טָאה
 לעװ רעּבָא ךיא .טסמַאטש ֹוד ןעגַאװ ןוֿפ ,ןעּבעל טעד ןיא ןוא
 רעדנעשודנָאלּב ןײמ ןיא ,לעגױֿפ רענעסָאשעג ּבלַאה רענעי יו

.: 



 תורוד יירד

 ןוֿפ ןעגעװ ערעדנַא ,ערעדנַא - ןיא ןעּבױהֿפױא ךיז טַײקמַאזנייא

 *.ןעלמיה עשילַאקיזיר ערעדנַא ,ערעדנַא ןיא ,קילג ןעדנעשזדנָאלב
 וצ רעטרעװ עטצעל ענייז ןעּבירשעג םיהַארּביא טָאה ױזַא

 ןעּבירשעג רהיא טָאה רע ,ןַאטירַאמ רעדנעטרַאװרע-קילג רעד
 ,קילג סַאטירַאמ ןופ טנַאילירּב רעד סָאװ ,תומולח עטוג יד ןעגגוו

 ןערעטש רעדנעשדנָאלּב רעד זַא ,םעד ןעגעװ ,ןעּבעגעג םהיא טָאה
 ,ךָאנ ןוא ןעמוקעג זיא רֶע ןענַאװ ןוֿפ ,ןיהַא ןערהעקקירוצ זומ
 ,ךָאנ
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 !קירוצ !קִירוצ

 ודנעה עניימ ןיא טנַאילירג דעד ןיוש טכיילג דניצַא--
 םהיא לָאמנײק ןוא ,רהעמ ןעדייר וצ טשינ םהיא ןעגעוו לָאמנייק

 עג טרעטיּברעֿפ טָאה -- ,דנַאה ןיא ןעגנַאלרעד וצ טשינ םענייק

 .ס'מיהַארּביא רעטרעװ ײז גידנענעייל ,טטיוַאמ טֿכַארט
 סָאד זַא ,קנַאדעג םעד טימ ןעדנוּבעגנעמַאזוצ יז טָאה סָאד

 .הלּכ יד ןעגנערּב סָאד ןוא עלַאצ ןַאמ רהיא ןופ טג םעד ןעמוקַעּב

 רהיא טציא יא עיטָאמ ןעטַאט ןוֿפ זיוה רהיא ןי א קירוצ הנתמ

 םורַא ָאז ןיוש טלהיפעג ךיז יז טָאה דניצַא .גנַאלרעֿפ רע טשרע

 סָאװ ,ןוז יד ןערָאװעג ןעשָאלעגסױא טלָאװ סע יװ ,םעווקעצנוא

 טָאה סָאװ ,רעסַאװ סָאד .טֿכיל ןוא גנילהירפ טגָאועגוצ ָאד טָאה
 רהיא טָאה ,סעילַאװכ ענייז טימ טליּפשעג געט עטצעל יד רהיא

 נעגעלַאֿפעג-גידניז ןעגנילשרעֿפ ףרַאד סָאװ ,םוהּת ַא יו ,ןהעזעגסיוא

 ןעּבָאה ,רעצעלּפ ענירג יד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ רעמיוּב יד

 ?סיוא טָאה םורַא טלעװ עצנַאג יד ןוא תוכצמ טא טנאמרעד רהיא

 .שגָעמ רָעגיִדַעּבעל ןיײא טציז סע ואו ,םלועיתיּב ַא יװ ןהנזעג

 ...ןעזעוועג ןײלַא יז זיא סָאד



 ורוד יירד

 ףעגידנע סע ךיז לָאז ,םהיא טימ טגידנעעג סע ךיז טָאה,
 ,ַאטירַאמ טלַארטעג טָאה --.'טשינ סע טגיול ,ןעּביילּב ָאד רעגנעל
 ןענַאטשעג זיא ,ךיז טֿפוד ,ץלַא ואוו ,םורַא טלעוו יד גידנעקוקמורַא
 .ןעזָאלרעֿפ ןוא רעטסניֿפ ,בָארַא ּפָאק ן'טימ

 .גנורעדנע עסיורג ַא ךיז ןיא טלהיֿפשג טציא טָאה ,ַאטירַאמ

 סוא יד ןיא ,גנונערֿפױא ןהָא ,םַאזגנַאל טפַאלקעג טָאה ץרַאה רהיא
 ףעמוקעג טשינ ןערתערט ןייק רחעמ טציא רהיא ןענעז ןעג

 טפָא טפַאכ זנוא סָאװ ,טייקגיטליגכיײלג יד ןעזעוועג זיא סָאד
 +טנע-סנעּבעל רעטצעל ,רעטצעל רעד םייּב ןעהעטש רימ ןעוו ,םורָא

 .גנושיוט
 ןױש טציא ךיא ףרַאד ,ןערױלרעֿפ ךיוא םהיא ךיא בָאה ,|

 .וצ ןוא ,ַאטירַאמ טֿפַארטעג טָאה ---" ,ןעֿפוז טשִינ קילג ןייק רהעמ
 ןוֿפ טײקגיּברַאֿפ יד וַא ,טלהיפעג יז טָאה קנַאדעג םעו טימ ןעמַאז

 :מַאד ןיֿפ ףײֿפ רעד ,לעגױֿפ ןוֿפ ןערעשטיוװצ סָאד ,לעמיה
 סעגירעיורט סעֿכלעזַא סעּפע טשינ רהיא ןיא ןיוש טקעװ רעֿפ
 .סעֿכילהערֿפ רעדָא

 .ירַאמ טָאה ---,עמַאמ-עטַאט וצ קירוצ ןהעג טציא ףרַאד ךיא,
 *.ןעמַאזוצ יז טימ ןערעו ןעשָאלעגסױא טרָאד ןוא -- ,טֿפַארטעג ַאט

 רהיא טגָאז םורַא ץלא ,ץלָא יו ,טלהיֿפעג יז טָאה ייברעד
 ,דיירפ ןייק טשינ ןוא םיורט ןייק וצ טשינ ןיוש

 /ןגינעימעד ,ץיוועל ןעגעװ טֿכַארטעג טציא טָאה ַאטירַאמ
 םצד ןעגעװו ,טױט ןוֿפ טייקליטש רעד ןעגעװ טדערעג טָאה סָאװ
 נָאה יז .ץרַאה ן'פיוא גנַאלשַא טימ טלָאמעג רהיא טָאה רע סָאװ
 צד ןיא טָאד .םהיא ןעּבענ ןייז וצ טײקטּבילרעֿפ א טלהיֿפעג טציא

 ףאלמ ןעגיהור ןעסייוו םעד ךיז רַאפ ןעהעז רימ ןעוו ,טײקטּבילרעֿפ
 .טיױט ןוֿפ

 ---טֿכַארטעג ַאטירַאמ טָאה ---,ןייז ָאד טלָאװ יוועל ןעוו,
 ,רָע םוצ ןערהיֿפפצ ךימ ןעסיהעג ןעגיוא ענייז רַאֿפ ךיא טלָאװ
 "קילג ןיימ טימ ךיז ןעקגירטרעד טרָאד ןוא עלעֿפײט ןעטסעּב ןעטש

 יד ןַא ,טלהיֿפעג יז טָאה ,ן'יוועל ןעגעוו גידנעטנַארט ןוא

 --ןעּבעל סָאד ,טשינ טלעוו ןיק רהיא רַאֿפ רהעמ ןיוש זיא טלעוו

 57 .ןצקירוצ---ןעּבילּברעֿפ רָאנ רחיא זיא ךַאז ןייא .טשינ ןעּבעל ןייק



 םױכטסַאמ

 גנַאלרעֿפ ןייא .םײח רעטלַא רעד ןוֿפ סיוש םעד וצ ןערהעק
 ,רונ טַאהעג יז טָאה

 יירב סָאד ןעמוקעּב טָאה יז ןעו ,טייצ רענעגייא רָעד ןיא
 שולַאצ ןוֿפ רעטרעװ יד טנעיילעג יז טָאה ,ן'מיהַארּביא ןוֿפ עלעוו
 : | .לעטַאדעסדערּפ

 ןָאטעגנָא ןֹוא םיצֿפח ערהיא טקַאּפרעֿפ לענש טָאה ַאטירַאמ
 ,טכַאמעג גנוי שילרעטסיוא רהיא ןעּבָאה סָאװ ,רעדיילק יד ןיא ךיז
 ןוא רעדנעּב:לעסקַא יד טימ ץריש רעיולּב רעד ןעזעוועג זיא סָאד
 יד טמעקרעֿפ ךיז יז טָאה ךָאנרעד .טוה רעגידנור רעסיורג רעד
 ןֹוא גנוי ךָאנ זיא יז סָאד ,ןעזיוועּב רהיא טָאה לעגיּפש רעד .רָאה
 ׂשולֲאצ טימ הנותח רעד רַאֿפ יו ןעצנַאגניא טיוא-טהעז יז סָאד

 ,ןעּפיל ערהיא טפַאֿכרעֿפ טָאה עלעֿבײמש סָאלּב ַא ןוא .לעטַאדעסדערּפ



 ! ןָיהַא ! ןיהַא - י-

 . ףעסיורג רעד ןיא גָאט-ינוי ןוֿפ לעמיה ןעגרָאמהירֿפ רעד

 עזָאר ןופ ּבעװעג-טכיל ןַײז טימ | ענַאטשעגּבָא טשינ יא טדָאטש
 .טדָאטש ןץ'רעטנוא טייוו ,טרָאד יו .,ןעּברַאֿפ

 עכיוה יד ןעגעג ךיז ןעּבָאה ןעגנַאהרַאֿפ עגיּברַאפ רעדנעזיוט
 ןיקסע ןעֿכײלג םעד גידנעֿפַאמ ךילטייד ,טקורעגֿפױא ןערעיומ

 טדָאטש יד ןעטלָאװ ייז יװ טקנוּפ ,רעזייה ןוא טנעמיוק עֿכױה יד ןופ

 ,םולח ןעצרַאװש ןעגנַאל ַא ןוֿפ ןרעטכינסיוא
 םוצ רעכעה טּפַאכעגֿפױרַא ןוז עטיור עסיורג יד ךיז טָאה ךילעמ8

 ,טרטטש רעד רַאפ רעצעלּפרָאֿפ ענירג יד ךאווש ןעטכיולעפ ןוא טינעז
 רעטנוא ,רעטסנעֿפ יד ןיא ןעגנורדעגניײרַא יז זיא !יײוֿפעלטיּב

 יװ טקנוּפ ,עגידנעפָאלש יד ןופ רע'מינפ עדימ יד ףיוא ,ןעטעלָאר יד
 ,ערימ ,טפָאלש ,טפָאלש, :דנַאה רעד טימ ןָאט סע"ג ַא יײז טלָאװ יז
 *!טֿפַאנ-טדָאטש ערעטסניֿפ ערעװש יד טגינײּפעג ךייא טָאה ליֿפוצ

 ,לרעטסנעֿפ סַאטירַאמ ןעּפַא ןענַא טשעג ןיא טייוו ,טייוו

 . ןייש עכילטיור ַא ןוא ,לעגנַאהרָאֿפ ןעסירוצ טֿפײל ַא טימ ןעגנָאהעּב
 ץֿפױא טֿכיל סַאּפ ַא טנעלעגקעװַא ץיס ןעֿכַאװש םעד ךרוד טָאה

ָ 



 .גױּבמסַאמ 9

 יד ןופ ןערוּפש יד ןעפרָאװעגנָא ןעגעלשג ןענעז סע ֹואוו ,לעשיט/

 לעקניװ ןעטייװצ ןיא .סמיהַארגיא ןעב ַאפ עגידעבעל:ךילדנעגוי
 טֿכיירגרעד ןוא ,סיוועל ןעּברַאֿפ עסַאלּב ָע ֿפַאװש יד ןהעזעג ןעמ טָאה

 רָאה יד טימ ןעגעלעג זיא סע ואװ ,ןיהַא טרָאד ןיוש יז טָאה

 ןעדימ רהיא ןיא אטירַאמ -- לעגױֿפ רענעטָאשעג ַא יװ ,ןעֿפרָאװעצ

 ןעסײװ ַא טימ עלעניּפש ַא ןעגנָאהעג ןזיא רעּביאנעגעג .ףָאלש

 עלעסיּבַא רעטייװ !טֿכַאמעג טשינ וצ הרוצ רהיא טָאה סָאװ ,קעלֿפ

 .לעסקַא יד טימ ץריש רעד ,םידגּב עשלעדיימ יד ןעגנָאהעג ןענַעז

 .טטסנעג טָאה יז ןעכלעװ ,טוה רעגידנור רעסיורג רעד ןוא רעדנעב

 | ...ןײרַא געװ ןיא ןָאטוצנָא ןעטסָאמעגנָא

 שזור:סאטָּצה טײצ וצ טייצ ןוֿפ רָאנ ,םורַא ןעוועג ךָאנ זיא ליטש

 לג טָפה ץימע,ץיגרע קורּב םעד ןעּבירעג םיזעב םענעקורט ן'טימ

 ץעק ,טגָטיעג דניה טָאה רעטַאֿכ א ,ןעטכַאקימסימ ןיא טּפַאלקעג

 | .ליטש טעקואימעג ןעּבָאה
 ,ןידיןיד :טײװ ץעגרע ןעגנילק ַא ףױא ךיז טּבױה טָא רָאנ

 ןעקָאלג יד ,ןעמוק םיללּפתמ יד---.ןעמ טפור הליֿפּת וצ .ןָאלג=ןָאלג

 !ליטש ,טש ןוא ,ץיגרע ןעגנעה טּביילּב טבע רעטצעל רעד ,ףיוא-ןערעה

 ,טֿבַארטעּב ןוא טנעֿפעעג ןעגיוא יד גנולצולפ טָאה ַאטירַאמ

 -נעֿפ ענע?ָא יד טימ ןע-עיױמ עסורג יד ןוֿפ זיקסע ןעֿכַאװש םעד

 עט:ַאהלעקע טימ ןעױרֿפ טצעי טסעֿפ ןעֿפָאלש סע ואװ ,רעטס

 עגיזָא יד .ןהייפ עגידנעצירק טימ ,ןעפיל יד ףיוא םיוש טימ ,תומולח

 ןַאטירַאמ ,רהיא יװ טקנּפ ,טרַאנרעֿפ ןעמ טָאה ןעױרֿפ עגנוי

 עכי פעשרעגוא , טגיּבייא עגיל, עביל :ענָארּפשרעפ ,לָאמַא

 םױש -- ן;טכעגירעייא .ןעטֿפעג יו ןעועועג זיא ףוס רעד ןוא

 ירערעמ עכערֿפ נושיוטטנע ,ןחייצ עגידנעצירק ,ןעּפיל יד ףיוא

 ...סמָערָא
 קילג רעייז ,ןטזטוועג סעֿכלעזַא לָאמַא זיא "קילג סַאסירַאמ,

 |  ,ױזַא טציא זיא |

 טֿבלֿפַעג םייּב דנעה יד טימ ןעגעלעג ַאטירַאמ זיא ליטש

 רהיא ןוֿפ עטכישעג יד טרעטעלּבעג ןוא רָאה עטרעביושעצ יד ןוֿפ

 סעביל :טָארעג טשינ ןױש ױז טָאה ןעקילג ַא רַאֿפ סָאװ .ןעּבעל

 עשיטקזקע ,עגימיושדליט סעּביל ,עֿכילרעדירּב סעּביל  ,עגידלושנוא 496



 :תורוד ירד

 ,עלַא .סעביל עלַאעדיא ןוא טַארײה טימ ןעטכָאלֿפעג ,סעגיל

 ףעּפיל יד ףיוא םיוש טגנערּבעג ןוא טגָאזעגוצ סעפע יז ןעבָאה ע"א

 ...סמערָאירעגעמ עכערֿפ ,גנושיוטטנע ,ןהייצ עגידנעצירק

 סַאט" ַאמ רַאֿפ ךרוד טציא ןענעז ּפָאקסָאדײלאק ַא ךרוד יו

 ךוא ךרוד זיא ןעּבעל רהיא עכלעוװ ןופ ,ןעטלעװ ײרד יד ןענױא

 ,על'יּבר ןעגנוי ןוֿפ ל'מינּפ סָאד זיא טָא יז ןוֿפ ןעשנעמ יד

 יד ,רעּבירש על'היביוט ,ךיז ןוֿפ ןעסױטשעגבָא טָאה יז ןעֿכלעװ

 עֿכערפ ענייז ןוא לעטַארעסרערּפ שולַאצ ןַאמ רתיא ןוֿפ עגיל

 ,סעקינזיצקָא
 םיהּבש ענעלַאֿפעג טימ תורוד ענעֿכָארכעג יירד ,ןעטלעוו יירד

 . ,רעטכָאט סעיטָאמ ,ַאטירַאמ טָאה ,םיבוטיםימי עטשלעֿפעג ןוא

 ןעטלעװ ירד עגיזָאדיד טָא .ןעגָארטעגכרוד רענייפ ערהיא ךרֹוד

 ענערלָאג לֹהָאצ עסױרג 8 יװ ,סעציילפ ערהיא רעטניה ןעגיל

 .,דניצַא ןוא ,טֿכיל עדנעהעגסיוא ןוֿפ ןייש ןעֿפַאװש א טימ ,תורונמ

 ?ןעּבעל סָאד דניצַא טנערּב סָאװ

 ןעגָאה ןרעױא ערהיא ןיא .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה ַאטירַאמ

 | :סמיהַארּביא רעטרעוו עטצעל יד ןָאטעג גנולק ַא

 ןַײד סָאה סע רעװ ,םעד ןיא ןײא ךיז רעלק ךיא ןעוו,

 ,םענעי רעדָא םעד טשינ ךיא גיולושעּב ,ןעכַארּבוצ טלעװ:טנעפט

 ,דָארסנעבעל רעסיורג רעד זיא גידל ש

 ףמַאק ןיא רימ ןענעז ןעֿפיש ענעדלָאג ענעריױלרעֿפ ייווצ יו

 ןענעז ערעדנַא סָאד ןַעבענ סניײא ,ןעגנַאגעג ןערָאלעֿפ ןעּבעל ןיפ

 .טמרישעּב ןעֿפיש ענעלַאֿפעג-טנהָאנ ןעד ןענָאק יצ ןוא ןעלַאֿפעג יו מ

 "?קילגנוא רעייז ןוֿפ ןערג וו
 :רעטרעװ .עטצעל ,עטצעל יד ןוא

 ע'תמא יד .טגנערּבעג רימ וטסָאה קילב ןעזָאר ןעליטש ַא;

 ,קילּב ןעטצעל ,ןעטצעל םעד ןעּבעגעג רימ טָאה סָאװ ,רעּבָא הנתינ

 "טסמַאטש וד ןענַאװ ןוֿפ ,רוד םעד ןיא ןוא זיוה םעד ןיא קעװַאיג;;רט

 .ייב יד ןיא רעטיצ ןעזעוורענ ַא טימ ןענַאטשעגֿפױא זיא אטירַאמ

 סנעטַאט ןוֿפ ךָאנ ,םידגּב עיולֿב ערהיא ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה יז .'רענ

 .רָעֿפ ךיז טָאה יז יװ ,טרַא םעד ןיא טמעקרעֿפ ךיז ,טגנערבעג זיוה

  רַפָּפַג ןלַאה ןֿפױא טגעלרעֿפ ךָאנרעד ,ןעטַאט ןוֿפ ןעלגיּפש יד יב טל
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 ,טסואוועג טשינ יז טָאה ,ןָאטעג סע טָאה יז סָאװ וצ ,טנַאילירּב םעד
 ןענוֿפעג יז טָאה ,לעגיּפש ןיא טֿכַארטעּב טּוג ךִיז טָאה יז ןעוו רונ
 עטשרע סָאד טָאה יז ןעװ טייצ ,רעד ןוֿפ טייקכילנהע יד ךיז ןיא
 ' רעזעוורענ רעסַאלב רעד ןוא ,טריצַאפש רעּביירש על'היבוט טימ לָאמ
 ,ןעפיל ערהיא ףיוא ןָאטעג ךרוד-פעווש ַא ןעטכַענ יו טָאה לעֿכיימש

 טהעז יז יװ ,טֿפַארטעּב לָאמ ןעטצעל םוצ ךיז טָאה יז ןעוו
 :רעטרעװ עֿפילטע ןעפירשעגֿפוא ךָאנ יז טָאה ,סיוא

 ןוֿפ טנַאילירּב םעד ,הנּתמ-תלּכ יד קירוצ םהיא רהעק ךיא,
 ,סע וט ךיא ,טגנערּבעג םהיא ּבָאה ךיא ןענַאװ ןוֿפ ,קילג סַאטירַאמ
 ,םיײהַא ןעמוק טסעװ וד ןעוו .וצרעד ךימ טּביײרט סניימ לומ סָאד ?ייוו
 ףיז טעװ ּבוטש ןייד ןוא ןייז טשינ ָאד רתעמ ַאטירַאמ ןיוש טָעוו
 סע רעדייא ךָאנ ,רעהירֿפ יװ ,קילג ןוֿפ דנַאטשוצ םעד ןיא ןעניֿפעג
 "א טיר א מ .ךילקילג ייז .ענעלַאֿפעג-גידניז ַא רעהַא ןעמוקעג זיא

 יונעג ךָאנרעד ,שיט ן'ֿפױא טזָאלעג יז טָאה עלעווירג סָאד
 .ןעזעוועג תירֿפ ץנַאג ךָאנ זיא סע .לעצנערדנַאה עניילק סָאד ןעמ
 רעד וצ ןוא ןוֿפ ןעֿפָאלעג לענש ןענעז רעקעּב ןוא רעטײגרַא יד
 םייּב ןעגעלעג ןיוש ןענעז רעלטעּב ןוא רעדניק עמירָא יד .טיײּברַא
 לעגילפ ַא טדָאטש ן'רעטנוא ךיז טָאה טייוו ,טייוו ץעגרֶע ,ךייט גערּב
 סָאד טוָאלרעֿפ לענש טָאה ַאטירַאמ .טהערדעג להימ-דניוו ַא ןוֿפ
 יד ןוֿפ ךיז טזָאלעגּבָארַא ,ריט יד ןעסָאלשרעֿפ ,לרעמיצ עגיילק
 יד טרעטנָאלּפעג טָאה ןעסיורד ןיא דניװ רעד .ןעלגיטש עניילק
 ןוֿפ ןעגנַאהעגכָארַװ ןענעז סָאװ ,רָאה יד ןוֿפ ךעלטֿכעלֿפ עגיצנייא
 ץיולּב ערהיא ןיא ןעזטלפעג ןיילג ןוא טוה ןעטיירב םעד רעטנוא
 .רענייטשרעֿפ טימ לעמיה ןעגעק ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןײרַא ןעגיוא
 : : .טיײקטלַאק רעט

 ,גידנעטֿכַארט טשינ ,ןעגנַאגעג זיא יז ,לענש ןגגנַאגעג זיא יז
 ךילעמַאּפ ,לָאמַא ןהעג ָאד ךָאנ יז טָצװ יִצ ןוא טהעג יז ןיהואוו
 ןעלעקנוט ן'טימ ןרעיומ עֿפױה יד ןוֿפ טרעטייװרעד ךיז יז טָאה
 ערהיא רעטנוא .ענערױלרעֿפ ןוא עֿכילקילגנוא ,עמירָא ןוֿפ שיורעג
 טליהעגנייא טָאה סװ ,לעבעגנ רעיולב ַא ןענַאטשעג זיא סעציײלּפ
 טָאה יז ןענַאװ ןוֿפ ,ןעדייּבעג יד ןופ ןעציּפש ןוא ןרעיומ עכיוה יד
 ,עילימַאפ-ןעזיור רעד ןופ דייר עטוג עשלַאֿפ יד טרעהעג ,ךיז טכוד ,ךָאנ



 תורוד ירד

 עצנַאג סָאד ןוא װַאלצַאװ 'ה ןופ רעטֿכעלַעג עֿכילנעמ עטלַאק סָאד

 יייז ערהיא ןיא טליהעג טדָאטש ןיא טָאה טכַאנ יד סָאװ ,עֿכערֿפ

 .סמערָא ענעד
 ןוא טשיוטטנע ןעּבילּפעג ןעגיל ץלַא סָאד ןיא גָאט ןעגעג

 ןעּבילּבעג ןעגנעה טציא ןענעז ן-עיוא ערהיא ןיא ,סואמ-ןעגָאלשרעד

 ןיא זנוא ןעּבײלב ןעגנַאלק יד .עשילָאֿנַאלעמ ,ערעווש ןעגנַאלק

 ,טצֿפיזעג טרעװ סע ואו ,היול רענעגושמ ַא טעּכע ךָאנ ןרעיוא יד

 ,טגָאלקעג ןוא ןעגנוזעג
 טָאה ךילעמַאּפ ,לעמוט ןוֿפ טרעטייוורעד ץלַא ךיז טָאה ַאטירַאמ

 ליּפש סָאד ,גערּב ןיא ןעלעװ יד וֿפ ןעּפַאלק סָאד טרעהרעד יז

 ןעטכישעג טלהעצרעדנָא טרעוו סע ואוו ,לעמיה ןעשידרע םענירג ןוֿפ

 !ענעקנורטרעד ןױש גנַאל ,ןיוש גנַאל ,ענערױלרעֿפ-סנעּבעל ןוֿפ

 סָאװ ,סָאד ןָאט טלָאװעג לענש ןוא טלע-שענּבָא ָאד ךיז טָאה יז

 טנַאמרעד ךיז טָאה יז ,,,רונ ,ןָאט וצ טֿכארטעג גנַאל ןיוש סע טָאה יז

 .טּפַאכעגקירצ ךיז טָאה יז ןוא לעטַאדעסדערּפ שולַאצ טימ טג ןיא ;
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 ,לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ייּב

 ריט רעד ייּב ןעװ ,טֿכַאנ וצ טײװ ןעזועוועג ךָאנ זיא סע
 טימ עזעוורענ ,עסַאלּב ַא יורפ ַא ןעּבילּבעג ןהעטש גנולצולַּפ זיא
 טכַארטעּב טסנרע טָאה יז ,ןעקילב עטרענײטשרעֿפ עגיטליגֿבײלג
 יעג ןענעז סע רעכלעו ףיוא ,ריט רענירג רעד ןוֿפ טפירשֿפױא יד
 רעטנוא ךיוא ךיז טמהענ ,טַאקָאװדַא, :ןעּבַאטשֿכוּב ענעדלָאג ןגגעל
 .רָצװ יד טֿפַארטעּב ןוא ןענַאטשעג זיא יז ."רעזייה ןעיוּבוצרעּביא
 לָאמ ןעטשרע םוצ סעּפע טכַאוטעּב ןעמ יװ ,ענימ רעד טימ רעט
 םענעלָאטש םעד ףיוא זַא ,טרעהרעד טָאה יז ןעו רונ ,ןעּבעל ן'א
 טלעטשעגנָא יז טָאה ,ּבוטש ןוֿפ ּבָא ןעמ טרעֿפטנַע קָאלג ןוֿפ גנולק
 =עג טציא טָאה יז עֿכלעװ ,ליומ ןיא רֶעטרעװ יד ןֹוא עזָאּפ יד
 ןעּבעגּבָא ךייא רעהַא ןעמוקעג ןיּב ךיא , :ךילמענ ,ןעדייר טֿפרַאד
 סע לָאז רעֿכיג סָאװ .ךייא ןוֿפ טג לי ךיא .בוח ןעטצעל ןיימ
 ןעו ,ךָאנרעד ,'רהעמ ךייא ןופ גנַאלרעֿפ ןייק ּבָאה ךיא .ןהעשעג
 .ָאמש ןופ קירּב יד ןהעגרעּבירַא יז טעװ ,ןהעשעג טעװ טג רעד
 | ,זיױה רהיא ןיא קירוצ טּביײלּב יז ןוא לרעסַאװ ןעל

 יד לענש יז טָאה ,טנעֿפעעג ריט יד רהיא ןעמ טָאה ןוא



 תורור ייד

 סָּגה ,ריט רעד ייּב גידנעּביילּב-ןהעטש ,ןוא ,טזָאלעגּבָארַא ןעגיֹוא

 יי :טרערעג ךאווש יז

 טעב ךיא .גנַאלרעֿפ רעײא טיול ןעמוקעג ךיא ןיּב טָא ---

 וצ רעװש רהעז ָאד ןיא רימ .גנַאל ּבָא טשינ ךימ טלַאה ,ךייא

 ןעגיזעגעל ַא ןופ .המשנַא ָאד זיא ךייא ןיא יּביוא ןוא ,ןהעטש

 .ןהעטשרעֿפ טע רחיא טעוו

 ,עגײז ןיא טֿפיסרעֿפ ,ידנעטש יו ,ןעטעועג ויא עלַאצ

 יעג טײרג ןוש רע טָאה ,ץַאטירַאמ גידנעהעזרעד ,ןוא תונוּבשה

 ,טכַאמ ןעמ טָאװ ,עגַארֿפ ןייז ,לעֿכײמש ןייז ,םינמ.תלבק ןייז טַאה

 יורפ טײקֿילפעה סיוא רע סָאה ךָאנרעד .ןעּבעל ןיא טהעג סע יװ

 דנַאה רהיא טָאה ַאטירַאמ ,ןָאט שוק ַא דנַאה טױרֿפ רעד טריב

 . .ןעטלַאהעּב לענש
 ןָאטעג קנואוו ַא ןוא טצעזעגקעװַא ךילטלַאק ךיז טָאה עלַאצ

 סֶע ןעוו ,טוט ןעמ סָאװ ,עגיטיונ סָאד ןָאט לָאז יז זַא ,טסניד רעד

 .ןעסױטשעגקעװַא טלַאק .רהיא טָאה ַאטירַאמ .ּבוטש ןיא טסַאג ַא טמוק

 לעּבײװ קיד 8 ,ןירעגיז יד ןעמוקעגוצ ויא טונימ רעד ןיא

 יַאמ ןעגעג טלעטשעג יז טָאה יז .ןעגױא עיולּב ןוא ןעטסורּב טימ

 ,טקעּפסער ןהָא טגָאזעג ןוא לעֿכײמש ןעטינוועג ַא טימ ץַאטיר

 :ןעזעװעג דניק רהיא ןופ רעטומ יד טשינ טלָאװ ַאטירַאמ יו טקנוּכ

 לעסיב ַא ךילנהע ,ךלימ ןוא טולּפ ןהוז רעיא זיא טָאד --

 ןוש סע רהיא טָאה גנַאל יװ ,רעטומ רעד וצ לעטיב ַא ,רעטָאֿפ םוצ

 ֹןהֶא ןעצנַאגניא ןעסקַאװעגסױרַא .ןיוש גנַאל טַײצ ַא ?ןהעזעג טשינ

 .ןעקנַאד וצ טָאג ,עמַאמ ַא
 סָאד ןוא רהיא ןוֿפ ּפָאק םעד טהערדעגקעװַא טָאה ַאטירַאמ

 ןעֿפרָאװעג יז סטָאה ,טקוקרעֿפ "יז טָאה טסניד יד ןעװו רּונ ,דניק

 זיא ליזעג סָאד וַא ,טקרעמעּב טָאה יז .טייז ַא ןופ ףיורעד קילּב ַא

 .יירּב ןעקַאּב יד ,ןעצנַאגניא סרהיא טשינ ,סטציּפשרעֿפ ַא ,סדליוו ַא

 .קיטנעצָארּפ םעד רעטָאֿפ ןוֿפ סעּפע טגיל עצמָאג רעד ןיא ןוא עט

 סע ,רעזײה ןעיוּב סע טעװ ,ןערעװ רעטלע טעװ סע ןעוו

 ןעֿפלעהסױרַא טעװ סע ,רעּבײװ ענעברָאטשעג יירד ןעּבָאה טעוװ

 499 יעגקעװַא זעוורָעג טָאה ַאטירַאמ ,ןעטָארקנַאּב ןוֿפ עיטָאמ ןעטַאט ַא



 םיוּבטסַאמ ו |

 | ןעגיוא יד טּפַאכ

 רהיא טָאה סע ןוא םורַא ּבוטש יד טֿכַארטעב טציא טָאה יז
 ,טעב רהיא טרָאד טזעטש טָא .טרעדנערַצֿפ ץלַא יו ,ןהעזעגסיוא
 ןעגנעה טעג ץרעּביא ,לעפ-רעגיט ַא טגיל טעּב םייּב .טעּב"עֿפ ןייר
 ײז ןעהעז סעּפע .סעקינויצקַא עֿפילרעוייק יירד יד ןוֿפ רעדליּב יד
 .העצרעֿפ רהתיא ןעטלָאװ ייז יו טקנופ ,עגידלעֿכײמש ,ע'סואמ סיוא
 .עג ָאד ןעּבָאה סָאװ ;ןעיורפ עדמערֿפ עגילהעצנוא יד ןעגעוו ןעל
 | .סעמערא ערעייז ןיא טלייוו

 "ןסָאד ך א טכַארט סָאװ ךָאנ ןוא ,ןיהַא ךיא קוק סָאװ וצ;
 זַא ,גידנעלהיֿפ ,קנַאדעג רהיא ןעֿפרָאװעגּבָא ַאטירַאמ סָאה
 .טשינ סע טניױל ןוֿפרעד ןעטֿכַארט רהעמ

 . ,ןהעשעג רעלעגש סָאװ לָאז סָאד זַא ,ןעלעוו ךָאד טלָאװ ךיא ---
 ןעשנעמ ןעלָאז סָאװ ךָאנ -- ,ַאטירַאמ טרָע ועג גיהורנוא טָאה ---
 ?ןעסיוו .טלעוו ַא ןוֿפרעד ןעד ףרַאד ?םעד ןוֿפ ןעדייר

 ןטולַאצ טרעֿפטנעעג ךילֿפעה טָאה --  ,סיוועג ,סיוועג ---
 טָא ןעטֿפַארט רימ יװ ,העכיג ךָאנ ,לענש ןהעשעג טעװ סע --|
 טשינ טעװ עינָאמערעצ יד .בר רעד טניױאװ טרָאד .רימ ןעהעג
 ,ןרעיוד

 ןוֿפ ּפָאק רעד .עלעקעטש סָאד ןָאטעג םהענ ַא טָאה שולַאצ
 =ָאט ןוֿפ ּפָאק רענרעּבלעז רעד ןעזעוועג ,ךיז טכוד ,זיא עלעקעטש
 ,ןָאטעג ּפַאלק ןעטֿכײל ַא םהיא טימ טָאה רע .ןעקעטש סעיטָאמ עט
 ףיױא ןעסעזעּב גנַאל ןױש זיא סָאװ ,תיּבה-לעּב ַא סע טוט סע יװ
 ּפָאק ןטימ םַאזגנַאל ןעגנַאנעגכָאנ םהיא זיא ַאטיראמ .דרא ןייז
 ,טירט ענעטלָאשרעֿפ עגַײװ ןעטכַארטעּב טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,ּבָארַא



 שיט ס'בר םייּב -

 שרעגנוי ַא ןעסעזעג ןיא שיט ןעטײרּפשעגסױא:סיײיװ ַא ייּב
 םעײנ ןרעטנוא ךעל'האּפ עטמעקעג עדנָטיּב יד טהערדעג ןוא ןַאנ

 זיא םחיא םורַא .ךיז טימ ןייז ןעדירֿפוצ טלָאװ רֶע יו ,רעדנילינ
 ,ןעגיוּבעג ּבלַאה ,ךעלעגיוא ץמורֿפ טימ עלעשנעמ ןיילק ַא ןגנָאלעו
 גיד'היחמ ךיז סָאה סָאװ ,?בר ןעגנוי םעד םַאוכרָאהעג ּבלָאה

 ןייז ןעדירֿפוצ טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ןעסייז עלַא ןוֿפ טקוקעגמור
 .םורַא טסעג יד טימ

 עמַאזֿכרָאהעג ַענײלק סָאד טנערפַעג ךיז טָאה ---,בר --
 ןעמוקעגנָא ןענעז ָאד --,שמש ןעפורעג סָאה ןעמ ןעֿכלעװ ,לעדוי
 ?שיט םוצ ןעזָאלוצ ײז ןעמ לָאז ,ןעטלַאה תורֹות.ןיד ןעדוי

 ָאד ןעּבָאה רימ ---.לבר סָאד טרעֿפטנעעג טָאה ---,ןיינ---
 . ,םייהַא ןהעג לייװרעד ןעדוי יד סייה ,ןינע ןערעֿפרַאש ַא

 ץנעי זַא ,ןמיס א ,דנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה ל'שמש סָאד
 ,לבר סָאד ןעּכילּבקג ןעציז זיא שיט ןרַאֿפ ,ןהעגוצ ךיז ןעלָאז
 ןוא רעדניליצ ןץרעטנוא ןוֿפ ךעלקע ןעטּפעש ייוװצ יד גידנעהערד
 49/ טימ ךיז טָאה סָאװ ,רעטֿכיר ַא ןוֿפ ענימ עטסנרע יד ייגרעד טֿכַאמעו



 םױּבטסַאט =

 םהיא יא דניצַא .םינינע עשלַאֿפ ןיא ט הערדעג רעהירֿפ טונימ א
 .ע'טּפשמ'עג ענַיז רַאֿפ ענימ עטסנרע'נַא ןעלעטשוצנָא ןעלַאֿפעגניײא
 טנעקרעד ןעמ טָאה ,עסעזעג יױזַא ֹויא רע סָאװ ,טייצ רעד ןיא
 ,טָאה רע  .טײהנעדירֿפוצ רעגידרעהירֿפ רעד ןוֿפ סיּפע םהיא ןיא
 רוד ןוֿפ רעטסעטַעּפש רעד ָאד זיא רע זַא ,ןעסעגרעֿפ יו ,ךיז טכוד
 :סטָאג ,עמורֿפ רוד ַא ךָאנ ןענַאטשעגֿפױא זיא סָאװ ,רעד ,םינּבר
 ניא ןיא רֶע זַא ןוא ,טינש סעיטָאמ'ר ןופ להקה-ישאר ַץגיטכרָאֿפ
 טכױרשעגֿפױא זיא סָאװ ,בר ַא ,בר רענעמוקעגֿפױאנַא ןעצנַאג
 לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ןוֿפ דנעה ש גיניזטֿײל יד טימ ןערָאװעג
 טלעניימשעג טייהנעדיישעב רעכֿכַאמעג ַא טימ ןעּבָאה ךעלעגיוא ענײז
 טלהעֿכ סָאװ ,רענײמ טָאג, :טֿכַאר טעג טָאה רֶע ןוא ןעסיורד םוצ

 .םינבר רוד ַא רימ רַאֿפ ָאד ןעועװעג ?טְלַעװ סטָאג ףיוא רימ סע :
 עּבעגעגסױרַא גידנעטש ןעּבָאה סָאװ ,עקרַאטש םידימתמ; ןעדוי עמורֿפ
 ץימע יז טָאה !ןֿפרעד טַאהעג יז ןעּבָאה סָאװ !םיקסּפ עּברַאה
 דנַײֿפ ץרַאה ןיא יז טָאה ןעמ ,טרהעקרעֿפ ?רַאֿפרעד  טצעשעג
 ןעגיטנייה טימ !ןיינ !ןעּבָאה דניײֿפ רוד ןיימ ךיוא ךימ ףרַאד .טַאהעג
 ,רעסעּב ,רעֿכײװ ןייז וומ ןעמ .ןהע געּב שרעדנַא ךיז ןעמ זומ רוד
 םענעי ןוא םעד וצ ,הנעטילעּב םענעי ןוא םעד וצ לעֿבײמש ַא
 *..,ךיא לי ױזַא טָא .דצ

 וצ ןָאטעג לעכײמש ךילקילג ַא לָאמַא ךָאנ טָאה ל'בר סָאד
 ןוא לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ןעמוקעגנָא ןיא טונימ רעד ןיא .ןיילַא ךיז
 טימ ן'שולַאצ רַאֿפ ןָאטעג גיונ ַא ךיז טָאה ל'בר עיינ סָאד .ַאטירַאמ
 *.,.!ףלעה-טָאג, ןעמירַאװ א

 ןוא ?ץטג ךיז ןעמוקעג רָאג רהיא טנעז ,עלַאצ 'ר ,ױזַא טָא--
 .קירוצ הפח רעד רעטנוא ןהעז ןעלעװ רעסעב ךייא טלָאװ ךיא |

 ןהעטש ףרַאד ןעמ סָאװ ,טײצ ַא לָאמַא סױא טמוק סע--
 ַא טימ טָאה ,ןטגוצ ךיז סיואיטמוק רָעג לָאמַא ןוא הּפוח ַא רעטנוא
 .עלַאצ טרעֿפטגעעג עלעֿכײמש טכיײל

 ןצ ּפָאק םעד טהערדעגסיוא גיד הֿפיגח טָאה ל"בר סָאד
 :טגָאזעג ןוא ץַאטירַאמ

 ןוֿפ שיט ץרַאֿפ ָאד טהעטש רהיא ,רעטכָאט סעיטָאמ /----
 רהיא סָאד ,ןעלעװ רהעז טלָאװ ךיא ,הפייהשא ,סיוא-טרעה רונ ,סג 8



 .תּורוד יירד

 םורָאװ ,עלַאצ ןַאמ רעייא ןופ ךַאד ץ'רעטנוא ןערהעקירוצ טלָאז
 ףיוא רעטשרעביוא רעד טהעטש ,קלָאֿפ רָאּפ ַא ךיז טדיישוצ סע ןעוו

 ..ןערהערט עסייה ייווצ סיורא-טזָאל ןוא להוטש ןייז ןוֿפ
 ןעד יב וצ ןָאטעג לעֿפײמש ךילגיל ַא סעּפע טָאה ל'בר סָאד

 ...הַּפוח ןייא רעטנוא ןעגינײארעֿפ ןעלעוו לד טלָאװ רע יו

 יא ל'בר ץֿפױא יא ןָאטעג קילב ןעגיטסַאה ַא טָאה ַאטירַאמ
 םענעי טימ ןָאטעג הירּב ַא ץרַאה ןיא רהיא טָאה סע ,ן'שולַאצ ףיוא
 ןעגידלעֿבײמש ןע זֶע טָעטֿבַארעֿפ סָאװ ,ױרֿפ ַא ןוֿפ סָאה ןעצלָאטש

 .רעהעגֿכרוד-ן:סַאג
 .קעװַא ןענַאד ןוֿפ דלַאב ןוא טג ךֶצנ ןעמוקעג ןיּב ךיא ---

 ןעגיוא יד גידנֶעזָאלּבָארַא ,טרעֿפטנעעג טרַאה יז טָאה --- ,ןהעגּוצ
 .גנוטֿפַארעֿפ טימ

 טָאה ,דײר ס'ַאטירַאמ ןֿפ טײקטרַאה יד גידנטהעז ,שולַאצ |
 :טקרעמעּב יײּברעד

 ענײמ ןעד ,טג טיג ,יּבר ,עינָאמערעצ רעכיורג ןהָא --
 .ןהעטש וצ גנַאל טשינ ָאד רימ ןעּביולרע םיקסע

 סָאד טָאה ,טשינ טליג ץלעכײמש סָאד זַא ,גידנעהעזרעד
 .רעפ ךיז רע טָאה ךננרעד ןוא ריּפַאּפ ןעטיירג ןעּבױהעגנָא ל'בר
 .ןעּביירש ןיא טֿפיט

 טקיקעגמורַא .ַאטירַאמ ךיז טָאה לייוװרעד טייצ רעד ןיא
 סע סָאװ ,ןעּכעל עגימורַא סָאד טֿכַארטעּב ןעגיוא עסיורג טימ ןוא
 .דנַאװ רעסיורג רעיײנ רעד טָא .ענדָאמ ןהעזעגסיוא רהיא טָאה
 ןעשירעטקעלע ן'טימ ּפמָאלגנעה רעד ,סעגָצװ עלעג יד טימ רעגייז
 טקוקענּבָארַא ןעּבָאה סָאװ ,סעיֿפַארגָאטָאֿפ ןוא רעדליב יד ,רעײֿפ

 .שירעלֿכײמש דנַאװ רעד ןוֿפ

 .ץרַאה סָאטיראפ טמעלקרעֿפ ענדָאמ סעּפע טָאה ץלַא סָאד
 !בר סנעטַאט ןיימ סָאד זיא ,טָאג ---
 ןעסילֿפ ןעּביֹוהֲעגנָא גנולצולּפ ןעּבָאה ןעגיוא ערהיא ןוֿפ

 םעד יז טגָאלץעּב סָאד זַא ,טֿפודעגסיױא ךיז טָאה סע .ןערהערט
 499 יד ןערהערט טימ ןנס;ג93 יז טָאה רעּבָא ץתמא'רעד ןיא ,טג



 םיױבמסַאמ ,י

 עזָאר יד רהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןָאט נימ רענעי ןו* טייצ

 "קָעװַא יז טָאה יז ןוא ןעגנָאהעגנָא טסורּב רעד ףיוא הנתמ:הלּכ

 | .טקנעשעג
 .לַאֿפ ןעמורֿפ ַא ל'בר סָאד טָאה ,ןעביירש סָאד טגידגעעג

 ם'תֿפ רעצ ןטימ ןעגעלטימ טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג ץֿפיז ןעש

 :טגָאזעג ןוא רָאּפ
 | ,רעטנוא-טּביירש -- |

 ןעּבירשעגרעטנוא ןוא שינַאכעמ ןָאטעג ץֿפיז ַא טָאה שולַאצ

 ןעּבירשעג סעּפע ןוא ןעּפ יד טּפַאֿכעג ַאטיראמ טָאה ךָאנרעד

 | ,טּביירש יז סָאװ ,גידנעהעז טשינ
 ייוועגנײא סט ,ריּפַאּפ לעקיטש ַא ןעמונעג יז טָאה ךָאנרעד י

 - .קעװַא ןוא ןעטלַאהעּב ,טלעק



 ,לעסעג ןיא טרָאד

 ּבטש ס'בר ןוֿפ סױרַא ַאטירַאמ ןזיא דנַאה ןיא טג ץ'טימ
 שולַאצ ןענַאטשַעג ןיא סע ֹואו ,טירט יד ףיוא 'גידנעייּפש סיוא

 רונ ,ןעטלַאהַאּב טשינ ןעטלַאהעג טג םעד טָאה יז .לעטַאדעטדערּפ |

 סרעטָאֿפ ןוֿפ תוברוח יד ןעזייועּב ןעלעװ טלָאװ יז יװ ,ןעֿפָא

 רעטױרג רהיא ןוֿפ טײרֿפעּב ןיוע ךיז יז טָאה טימרעד זַא ,זיוה

 .דגיז-סגעּבעל
 רעד ףיוא ןָאטעג םורַא קוק א גנולצולפ ךיז טציא טָאה יז

 ,ןענעקרעדוצ טשינ טרערנעעגמוא ךיז טָאה סָאװ ,טלעוו רעגמורַא

 ַא רה'א טימ ָאד זיא סע סָאװ ,םעד ןיא ןעסעגרעֿפ גנולצולּפ ןוא

 .ןעמוקעגרָצפ רעהירֿפ טונימ

 .טעּב ,רעיוטמ ַא ןוֿפ .דנַאװַא ןָא טנהעלעגנָצ ךיז טָאה יז

 ,טכַאנ?הנבל רָערָאלק טשינ ,רעגידרעמוז רעד ןוֿפ לעּבעג םעד טֿפַארכ

 ףַארגעלעט ענרעבליז יד ןופ ןטשיױװ סָאד טרעהעג ךיז טָאה סע

 ןעליג סָאד ןוא ,טסָאּפ רעד ןוֿפ לרעטסנעֿפ םיימ ,טרָאד ןעטָארד

 דניה רונ ,דניהןעטרַאֿג עײרט עט 'נוזעו יד טשינ ,דניה יד ןוֿפ

 ןעבעל ערעטיּב ע"ײג סָאד יװ .טכעלש דניה ,עדמערֿפ

 1 ןעטיטש ערעייז טלָאװ
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 טימ טרעלטעּב ,טייל.עמירָא ןעגנַאגעג ןענעז טרָאד ןֹוא ָאד
 ןץֿפױא גידנעוטיקילב ַא גיד'הרוחש-הרמ,דנעה יד ןיא סנעקעטש
 יד ,סע טסײה ,ךָאנ וטזיּב :הנבל רעד ןוֿפ טלַאטשעג ןעגירעיורט
 עג ןענעז טרָאד ןוא ָאד !סעיטָאמ 'ר טײל-עמירָא ןופ ןרעניישעּב
 2נַאגעב ָאד רשֿפא יײז ןענעז .עטגינײפרעֿפ ,עמירָא ןעױרֿפ ןעגנַאג
 ?דניז.סנעּבעל עסיורג ערעייז ןעג

 ןָאטעג רעטיצ ַא סױלש ַא סעּפע טָאה -- הד רונ ,וד רונ, |
 וצ ןעבעל סָאד טגנערּבעג טסָאה וד רונ --- ,ץרַאה סַאטירַאמ ןיא
 | ...?דנַאטשוצ םעד

 ,טלהיֿפעג יז טָאה ,'וד רונ; רעטרעװ יד גידנעלמרומ ןוא
 טנַאילירּב ַא ,ןעכַארבעג רוד ַא ָאד טָאה ,יז יװ ,רענייק טשינ זַא
 -  ..רֹה יז ,טקנעשעגקעװַא

 ןוא טרָא םעד ןופ ןעסירעגּב} ךיז גנולצולפ טָאה ַאטיוַאמ
 .רעטייוו טירט עֿכילטע טלעטשעג טָאה יז .קנַאדעג םעד ןוֿפ

 טָאה -- !"ןעשנעמ יד ןענעז רעװ ןוא !זױה סָאד זיא רעווע
 סָאד גידנעטֿכַארטע ,טלעטשעגּבָא ךיז קילּב ןעגידרעטיצ א טימ יז
 'סיורג א יה ,ןהעזענכױא טציא טָאה סע סעכלֶעװ ,ןיוה עכיוה

 | .לחוש עשיכזָאטש
 סע ואװ ,טרָא םעד ףיוא זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ַאטירַאמ

 ,הליפת ץטלַאק רעייז ןעקיש ןוא ןעשנעמ ע"ינ יד טציא ןעהעטש

 עדייבעג עגירעדינ ַא ,ןינמ סנעטַאט ןוֿפ זױה סָאד ןענַאטשעג זיא
 ןיברמ רדֶא סנכשמ, :טּפירשפיוא נָא ןוא תורותירפס ןהעצ טימ
 | ."החמשּב

 רעבײרש על'היכוט טגעלֿפ ַאד ןַא הנןמרעד ךיז טָאה
 ,רָאה ןוא רעטסגעֿפ ץ'רעטנוא ןהעטש טגטלֿפ לז .תילע'נַא ןעמוקעּב
 .סעל'היבוט םיטש יד ןרעהא ערהיא ןיא ךאנ טגנילק סע יװ ,ןעכ

 ןעסיורד ןוֿפ ןעלייז יז ףיוא טנהעלעגנָא ךיז טָטה ַאטירַאמ

 טײקֿכַאװש ַא טלהיֿפעג יז טָאה ץרַאה ןיז ןוא להוש יד טֿפערטעּב
 ןעגנַאגעגסױא סעּפע טציא טלָאװ טרָאד יװ טקנופ ,תוחוּכ ןוֿפ
 ,ןעבָאה ןעלָאדגַארישז עטצוּפעג יד טימ טכיל עשירעטלעלע סָאד

 .ֹוצ רעזָאלֿפַאלש ַא ןוֿפ לעבענ ַא ןיא טּבעװרעֿפ ןעקנַאדעג ערהיא
 .,,טייקטשיומ



 |פשיױהר יד

 טָאה ,רעטײװ טירט יירד-ייווצ ַא טימ קעויַא זיא יז ןעוו

 יעװעג זיא סָאד ,רענייטש עצרַאװש עיינ ןוֿפ טרָאנַא טקרעמעב

 יד ןעגעלעג ןענעז סע ואו ,םלוע-תיּב רעטלַא סנעטַאט םעד ןעז

 .םינקז לֹהָאצ עניילק
 *ַא יװ יװַא רָאמרַאמ ןופ תובצמ עטלַאק יד ןעּבָאה טגייה

 יעדיישעב ַא טימ ןענעז סָאװ ,ךעלדנייטש עניילק יד ןעזָאלּבעגקעװ

 טלעװ רעטייװ רעד ןיא טקוקעג ןוא ןעגעלעג טַײקמַאזנייא 'ועג

 | ,ןצירַא

 טקנופ ,עטפעלעגסױא טשינ ןערהָאי ,עגנוי םיתמ ןעגיל סע

 לעטַאדעטדערּפ ׁש'לאצ ןוֿפ דנַאה עשירעדרעמ יד טלָאװ יײז יװ

 ,םיוּב ןונ ירּפ עגַגי יד יװ ,ןעּכעל רעייז ןוֿפ ןעסירעגּבָא

 ןיא ןהָנזרעד ַאטירַאמ ךיז טָאה רעטייוו טירט ןהעצ טימ

 7 ואװ ,לעדעט עגנוי סָאד ןעזעוועג ויא ס.;ז .טלעוו רענדָאמ ַא

 ןֿפיױא טנַאילירּב ןטימ ןערהָאי עגיילק ערחיא - טריצַאּפש טָאה

 .דרע רעד ןוכ טקצמענּבָא יװ לעדעט סָאד זיא דניצַא ,ןעצרַאה

 יד ןעשיװצ ןעטיגשעגֿכרוד ןענעז ןהַאצ ַא ןוֿפ ןעסלער עטלַאק יד

 טימ ויטָאמָאקָאל ַא ןוא לעכעג ןוֿפ ןעלמיוב עט'מולח רעֿפ עלילטש

 ,טסנעּפשעג:טירט א יװ ,דנעגעג יד ךרודיטדיינש ףײֿפ ןעדליוו ַא

 ןוֿפ ןעטָאש ַא רַאֿפ יו ,טרענייטשר;פ ןעבילעג זיא ;{טירַאמ

 ,טלעװ רעגַעגרַאפשעג ַא
 ץלַא והיא ןיא טָאה --- ?ואוו ,ךיא ןיִּב ואוו ,רענייא טָאג;

 עטירעדניק ענײמ ראו ,דרע יד סָאד ויא -- ,ָאטעג רעטיצ ַא

 עג ענַײמ עטַאט רעײרט ןײמ ָײד טָאה ?ןקנַאטשעג ןטנעז טיֿפ

 "?ןעֿפורעג ןעמענ .עשי'דיחי-תב

 רַאֿפ יװ ,טײקטשימוצ יד ךיז ןיא טיפע טָאה אטירַאמ

 .דניה ענעגושמ ןעליּב סע ןעװ ,ט:או-הנבל רעזמ פאלש רעסיורג א

 רעזיה ענעלַאֿפעגנײא יד וצ ,רעֿפיט ,רעשייוו ןעגנַאגעג זיא יז

 על ַא טימ יװ ,רגַאה ןיא טג ן'טימ ןעגנַאגעג זיא יז ,ןעטַאט ןוֿפ

 ,0:9397 ערהיא ןוֿפ טײרּפעב ףךיז טָאה יז זַא ,טנעמוקָאדיטנעב

 .וביז
 רהיא רַאֿפ ןיא ָאד .טלעטשעגּבָא ךיז יז טָאה גנולצולּפ רָאנ

 808 רוצ יא יז ןעכלעװ ײג לעכט עלָאמש ענירג סָאד .ןעגעלעג



 םױבטסַאמ װ

 ערהיא ןעֿפרָאװַעגנײרַא ָאד יז טָאה לָאמַא:לָאמַא .ןעגנַאגעג ךילשת

 טשינ דניז ןייק רָאג סע זיא טלָאמעד רעּבָא ,דניז-סנעּבעל עניילק

 | | .ןעזעוועג
 :טיוא רהיא ךיז טָאה !רעטכָאט סעיטָאמ !ל'מירמ !ַאטירַאמ--- |

 ףעמענ עגנוי ערהיא ייּב יז טור ץימע זַא  ,טֿכודַעג

 .ןהעועג טשינ סענייק ,טקוקעגמוא טש'מוצ ךיז טָאה ַאטירַאמ = |
 יז .ןעכוז ןעטנוא סעּפע טלָאװ יז יװ ,ּפָאק םעד טזָאלעגבָארַא ןיא

 רונ ,לָאמַא יװ ,טעֿכרָאש לעֿכײט סָאד יװ ;טקרעמעּב טציא טָאה

 יד ןיא .טדָאטש ַא ןוֿפ רעזיה טגידניז יד יב סע טסילֿפ טציא

 סָאװ ,ןעטייקגיניירנא ענַעי טציא ןעטילֿפ לעֿבײט ןוֿפ ןעמָארטש

 :יטדָאטש ןוֿפ טֿכַענ ענ'עגושמ עדליוו יד ךָאנ ןַעסָאגעגמױא ןערעוו

 | .תורּכש רעש
 וצ ּפָאק םעד ןָאטעג ףיֹוא ּבױה ַא לָאמ סָאד טָאה ַאטירָאמ

 יעג טלַאטשעג-ןעױרֿפ ט'שלח'רעֿפ סָאלּב ַא יװ זיא סָאװ ,הנבל רעד

 יעג סָאד ןעגערפ ןעלעוו טלָאװ יז יוװ ,לעמיה ןעיולּב ןיא ןענַאנש

 יז ןעֿכלָעװ ןעּבענ ,לעֿכײט סָאד ןוא יז זיא ,הנבל רעד ןוֿפ טלַאטש

 ינעהעטש ןוא ?ןעזעוועג ןענעז ייז סָאװ ,ענעגייא יד ,טריצַאּפש טָאה

 יד יװ ,טכודעגסױא רהיא ךיז טָאה ,םינּפ ץטימ טונימ ַא יוזַא גיד

 :טעשטּפעש נבל
 וד ,טנַאילירּב ןעזָאר ַא ןעגָארטעגקעװַא ןענַאד ןוֿפ טסָאה וד --

 ,רעד טשינ ןיוש ויא רע ,דנעה ײלרעליֿפ ןיא טקנעשעג םהיא טסאה

 םעש ,רעטכָאט סעיטָאמ ,ךיז םעש ,ךיז םעש ,ָא .ןעזעוועג זיא טָאװ
 ן'רַאֿפ ,לעדעס ןייד ןוֿפ עלעמיוב םענעֿפַארבו םעגיילק ן'רַאפ ךיז

 .לט םענירג ץיַאֿפ היה סנעטַאט ןייד ןוֿפ עלעזייה ןעגירעדינ

 יניז ַא ןוֿפ ןעלעוו עגיצומש טציא ךיז ןעגָארט סע ןעכלעװ ןיא ,עלעֿכ

 ןייז ןערָאװעגנָא טשינ לעכייט סָאד טלָאװ יצ ןוא .טדָאטש רעגיד 7

 | ןטמערָא ענייז ןיא טסלַאֿפ וד ןעוו ,גרַאֿפ
 יָארשרעד ןעסַאלּב ןופ ןעגיוצעג יװ ,ןעגַאטשעג זיא ַאטירַאמ

 טָאה טייק':שלזח"רעֿפ רעכילקנערק ַא טימ ןוא טלָאטשעג-הנבל םענעק

 ייירש עלהיבוט ןוֿפ ל'מינּפ ןעלעדיײא ןעליטש ןיא טגָאמרֶעד ךיז יז

 ,על'בר עגני סָאד ןעלעֿפעג טשינ ןיא רהיא יו ,םעד ןיא ,'ועּב

 .ןעֿכָארּבעג טרָאװ סנעטַאט םָעד עטשרע .יד טָאה יז יװ ,םעד ןיא 4



 ייד

 עזיצ סָצד רהיא רַאפ ןעסקַאװעגסױא זיא םעדכָאנ דלַאּב
 סעקינזיצקַא עֿכילרעזײק יד ןוא לעטַאדעסדערּפ שולַאצ ןוֿפ םיַנּפ

 טלַאטשעג עֿבילקערש סָאד רהיא רַאֿפ ןעמואוושעגפיוא זיא טָא
 הנבל רעד ןוֿפ יװ ךיז טָאה ךָאנרעד דלַאּב ןוא ןע'נָאלָאּפַא ןוֿפ
 ןעגעג רעגניֿפ יד טינ עמַאמ עסַאלּב ַא סעפע טֿבעװעגסױא סױרַא

 ייֿפ ןעֿכילקערש ןיא ןעפרָאװעג ךיז טָאה סָאװ ,לעזלעה ס'דניק ַא
 ,םעטָא סַאטירַאמ טנַאכרעֿפ טָאה רעטיצ ַא ןוא שטיווק ַא ,רעּפ

 טריגורּפ ךיז יז טָאה ---!ןופרעד ףיא טֿכַארט סָאװ ֹוצ

 טָאה יז רהעמ סָאװ רונ .ןעקנַאדעג עכילקערש יד ןעגָאלשסירַא

 סע ויא רהעמ ץלַא ,טוייּב סָאד ךיז ןוֿפ ןעּבײרטקעװַא טריּבורּפ
 טימ ,רעליימ עגידעֿכַאל ענעֿפָא טימ ןעמוקעג ןעגעקטנע רהיא |

 טימ ןֹוא לעגעג ענעסיררעֿפ עסיורג טימ ,סמערָא עטקערטשעגסיוא
 | .שנעמ ןעטיור ַא סעפע

 עטלַאטשעג יד טָא ןעגעג טלעגנַארעג ךיז טָאה אטירַאמ
 טָאה הובל יד .םינּכפ סָּד דנעה יד טינ טלע2ערעֿפ ןוא
 .ךיז וצ ןעגיוצעג ןייש רענעּברָאטשעג רעסַאלג רהיא טימ רהיא

 ךיז יז טָאה-- ?ןעג}ד ןוֿפ קעװַא טשינ ךיא העג סָאװרַאֿפ
 ערה'א זַא ,טלהיֿפעג יז טָאה ,ךיז / גידנעגערפ ןֹוא ,טגערֿפעג ןײלַא
 .טשיג יז ןָמק ןהעג ןוא ןעדנופעג ןענעז סיֿפ ןוא דנעה

 ?ץֿפײט ן'ֿפױא ןָאטעג קילה א גנולצולפ טָאה ַאטירַאמ
 רעטעלבטסּכרעה ץטקלעוװרעֿפ ןעגיוצעג ךיז ןעּבָאה סע ןעֿפלעװ רעביא
 .רעסַאװ ןוֿפ סעגער יד יב וזא ,טקרעמעּב טָאה יז .ןעמולּב ןוא
 . ,טדָאטש ןוֿפ ןעטייקניירמוא יד ,ןעמָארטש עגיד'שוּפע יד ךיז ןעגָארט
 / ,רערעביויןרג 8 טנרטש ַא ךיז טתיצ ףךייט ןוֿפ ןעטימ ןיא רונ
 .ןעדָא סֶע ןעֿכלעװ ןיא  ,ןייוו רעטוג רענירג יו ,סיוא:טהעז סָאװ
 .ןעיורפ ענעלַאֿפעג ןוֿפ סעּפרעק ךיז

 ןָאטעג רהיר ַא ןוא טצעזעגּבצרַא וויטקגיטטניא ךיז טָאה יז
 ...רעסָאװ סָאד רעגניפ ן'טימ

 .סיוא רהיא רתיא ךיז טעה-- ןרצטּפָאט סעיטָאמ ןל'מירמ ---

 וד יװ הטסקנעדעג -- .רעשַאװ ןוֿפ טײרש ץימע יו ,טכודעג

 ןהעג ןעריצַאּפש ?ןעדָאב ךיז ָאד געטרעמוז עסייה יד ןיא טטגעלֿפ
 ?וטסקנעדעג ?ןעיסָאס טימ

 לעֿכײמש רעד ,ןעפיל ערהיא ךרוד ןזיא לעֿכײמש ַא

 תורוד

205 



 םױּבטסַאמ =

 ןטגנילק ןוא ןעשיור ענדָאמ ַא סעּפע טימ ןערָאװעג טיילגעּב זיא
 .ךעלזעלג-ןייוו ןוֿפ ,סענורטס ענרעּבליז ןוֿפ ,ךעלקעלג ענעדלָאג ןוֿפ
 | ...ןעלרעּפ ענעדלָאג עניילק ןוֿפ

 רעֿבילקילג ַא ןיא ןעּבילּבעג ןעקנוזרעֿפ יװ זיא ַאטירַאמ
 ןֿפ טײקמערַאװ יד טקעמשעג טציא רהיא טָאה סע .טלעװ
 טציא זיא ןעמולּב עגילָאמַא יד ןוֿפ חיו רעד ןוא ,רעסַאװ ןעגילָאמַא
 .םישּוח ערהיא ןוֿפ גנורענירע יד ךרוד

 .ךייט ןוֿפ קעד ענירג יד טרהיי עגנָא לָאמַאכָאנ טָאה ַאטירַאמ
 .עֿפיטש יװ ,ךלעֿפױר ענַירג עניילק ןעֿפָאלוצ דלַאּב ךיז ןענעז טרָאד
 .ןעגיוא יד ןיא ןערָאװעג גיטכיל רהיא זיא סע .רעדניק עשיר

 .טעשטּפע עג דליוו יז טָצה --- !רעסַאװ סָאד זיא טוג יװ --
 רעד ןיא ןעסעגרעֿפ ךיז יז טָאה רעטעּפש טונימ ַא טימ ךָאד

 גערּב םוצ ןיהַא טרָאד ןָעגיוצעג טָאה קילּב רהיא .טייקשירעפיטש
 טלעקיוועגסיוא טשרעוצ ךיז טָאה סליוועג ןוֿפ .טקיוועג ןעדליוו ןץ'טימ-

 ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,ּביוט רענעטֿכָאשעג רעסייוו ַא ןוֿפ טלַאטעעג ַא
 ןעגַאטשעגֿפױא יװ זיא ךילעמַצּפ-ךילעמַאּפ ןוא ּבָארַא ּפָאק ן'טימ
 ןעגױא ןוא דנעה ערהיא .רעסַאװ ןיא טֿפלעה ,ױרֿפ ַא סקיוועג ןופ
 ןעגנולקעג טָאה םיטש רהיא ,ןעזעוועג ןעגיוצעגסיוא לעמיה םוצ ןענעז
 ץרַאה רהיא ןיוא ןוא רענעלַאֿפעג ַא ןוֿפ ןעצֿפיז עטצעל יד טימ
 ןיא טנַאילירּב ַא טימ גנַאלש רעטיוט ַא ןוֿפ טָאק רעד ןעגעלעג זיא
 | / .ליױמ

 וי העל --.ןעירשעגסיוא טסגנַא ןיא יז טָאה--- !יוועל !יוועל ---
 !יוועל

 .יגהעגעגנא סָאד ןעדנואוושרעפ ן'ַאטירַאמ ןוֿפ זיא לָאמ סָאד
 .רעסַאװ ןוֿפ טייק

 ןעטָאגעגסיױא ןעגיוא ערהיא רַאֿפ זיא עלעֿכײט עניילק סָאד
 ַא .ןולעװ עטלַאק עדליוו ןוֿפ ךייט ןעטיירּב ַא סעּפע ןיא ןערָאװעג
 ךיז טָאה םָארטש רעדעי .ןעײרעֿפײֿפ ןוא ןעיירשעג ןוֿפ םנהיג
 ידסעמוא ןוא .ךיוה רֶעֹד ןוא לײמ ַא ןעּבױהעג ןוא ןעֿפרָאװעג
 ןוא ןעגנַאלש טימ עט'שלח'רעֿפ ןעױרֿפ ןעגעלעג גערב םייב ןענעז
 ןעלעוו עטלַאק יד טימ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ץרַאה ןֿפױא ןעטנַאילירּב

 .טלעגנַארעג א



 -.תורוד ירד

 - .ןערָאװעג טרעוװילגרעֿפ רעדילג יד טציא ןענעז ן'ַאטירַאמ ןיא

 .*סיֹוא ,טנָאקעג טשינ ןוא טרָא ןוֿפ ןהעגקֶעװַא טלָאװעג טָעה יז

 רע ןוא ןעֿפורנָא ןעמָאנ סטָאג ,טנָאקעג טשינ ןוא סעּפע ןעיירש

 ןעמוקָצג טשינ ןָטּפיל יד ףיוא רהיא זיא

 .טָאה 'צ .רעסַאװ ןוא לעמיה םוצ טקוקעגמוא ףיז טָאה יז

 ןעֿכלעװ ןופ ,טײקטרעװילגרעֿפ ץיטש  ןייא יװ ןהעזעגסיוא והיא

 טשיורעג טָאה ןערעיוא ערהיא ןיא .ןייז ליצמ טשינ ןיוש ךיז ןָאק ןעמ

 .תוללי ןוא ןקיירשעג (י
 ,ןייא ךיז ןעגיוּב סיֿפ ערהיא זַא ,טלהיֿפעג יז טָאה לָאמ סָאד

 וא ,ורג ןעגיטכיל ןעֿפיט ַא וצ ּבָארַא ךיז ןעהיצ דנטה ערהיא

 טֿפרַאװ ,יז טֿפרַאװ -עטֿכעלעג ןעכילקערש ַא טימ ןעטיור ןיא- ץימע

 | - .טײקגיטכיל רעֿפיט רעד ןיא יז

 יעגייא ןוֿפ יירשעג ַא טלהיפעג יז טָאה---!יחור דיקֿפא ךדיּב --

 ,רעסַאװ ןוֿפ ןע רָאװעג טקיטשרעֿפ דלַאּב זיא סָאװ ,לױמ םענ

 דלַאװ ןוֿפ טרעֿפטנעעגּבָא ץימע טָאה---!יחור דיקֿפא ךדיפ -- ==

 !יחור .דיק---ֿפ--8ַא ---ך---דל --
 ּש

 +  טכנשאומשאפ = יי + יה == == זינט == .טתידרו טא 0 סאמע ט:געיזפאו}

 .ַאטשעג זיא ןייש-הנבל רענש'עגושמ רעליטש רהיא טימ טכאנ יד

 ףרָאד ןגטייוו ןיא טָאה טרָאד ,ָאד .טייקליטש רעגידענָאלק רהיא ןיא ןטג

 טָאה לעגיופ רענעֿפָאלשעגנײא-טֿכעלש רעליטש } ,טליגעג טז צ

 טשינ ןעגָאלקעב ךיז טלָאװ רע יװ ,טעשטשיפעג גיד'ה-- הש.חרמ

 .לָעגיופ ךיוא רונ ,ןעשנעמ ןופ ףָאלש ןעטכעלש ן'ֿפױא רונ

 ךַארט-ךַארט ַא טימ גוצ רעד ךרוד זיא טייצוק/ טייצ ןופ

 ןוא ןעדנואושרעפ ,קעװַא ,ףייֿפ ןעג דעגָאלק ןעגיד'ארומ ַא ןוא

 יד ןיא ןעגנלק ןוא ןעשױר םענעגּושמ ַא סעפע טמטלעגרעפיא

 : .ןרעוא

 רונ ,ףיז טגיהורעּב ,ןערָאװעג ליטש ץלַא סָאד זיא טא ונ
 סָאװ ,ױרֿפ ַא ןעגעלעג ןיא לגֿפײט ןעגידעֿפױל ןוֿפ גערפ םייב

 רונש םענעדלָאג םעד טימ טלעגנַארעג טֿפאהֿפמשרק ךאנ ךיז טטה

 זײװֿכעלסיּצ ,טנַאילירּב ַא ןעגנָאהעג זיא סע ןעכלעוו ףיוא זלאה ןופ

 טנַאילירּב ן'טימ ּפָאק רעד ,טגיהורעפ דנעה ערהיא ךיז ןבָאה רעדָא

 07 יעג ןעקנװרעֿפ זיא רַעֹּבֶא רעּפרעק רעד ,גערב ן'פיוא ןעיאפ2 א



 םױּבטסַאמ ת

 ירעֿפ עולב ערחיא ןוא ןעמולכ ןוא רעטעלּב ענירג ןיא ןערָאװ
 :הנבל יד טגערֿפעג יװ ןעּבָאה ןעגיוא עטרַאטש

 זָאי ,,קילג סַאטירַאמ טָאד זיא ---

 .ירב רעזָאר רעליטש רעד רוג ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה רענייק
 טֿפַארטעג ןוא ןעקילּב.עשידניק ענייז טימ ןעגעלעג ,ךיז טֿכוד ,זיא ט'ַאיל
 ,תמא ,ויא רעּפרעק ןייד .הדיחי-תב טעיטָאמ 'ר ,ףָאלש ,ףָא לש , :ךיז
 "מנתיג ערעסערג ןוא ערענעלק יײלרעליֿפ ןיא ןערָאװעג טרעדיילשעג
 יא רע ---ץרַאה ןייד ןופ רעּבָא טנַאילירב רעד ,ןעבַאל ןוֿפ ךעל
 ןֿפ ,ןעמונעג םהיא טסָאה ֹוד ןענַאװ ןוֿפ ,רעהַא ןעמוקעג קירוצ
 "יטננערבעג טהיא טסָאה וד ןענַאװ

 7 טסוהשיז טאומופאפ אוואו טינט = ,תיטיזאוושייאש דיי נט אמ טי טוט טועמומ



 ,גאליפע

 ,טרָאד ,רעדליּב ןוֿפ עירעלַאג רעלעקנוט רעד ןיא טייוו ,טרָאד
 ןוא טייקרעטסניפ-המשנ סָאד ןעטכַארטעּפ ןָא ךיז ןעמוק טסעג ואוו
 יעדָא םעד ןוֿפ ,להעמעג טענעי רעזָא םַעד ןוֿפ טיײקגיטֿכיליהמשנ
 -ןענױשרַאפ ייװצ טכַארטרעֿפ ןעגנאנעגמורַא ןענעז ,דליּב םטנַעי
 .לעװ ףיוא ,ןעניוא עגיהורנוא עלעקנוט טימ ןאמרעגנוי ַא רענייא
 :ייחצ רעד ,הרוחש:הרמ שרעטסניֿפ ט טכעװשעג טָאה סע םינּפ טנעכ
 סע עכלעװ ןיא ,ןעגױא עֿכילולּב עליטש טימ רָעטלַא'נַא רעט
 זא טֿפָא טּבעװש סָנװ ,רעיורט רעמַאזגייא רענעי טּבעװשעג טָאה
 .טייצ-טסםרעה ןיא לירעסַאװ ןעגיונעהעטש ןעטלַאק ַא

 ,ךױ ןעד"רושסױא סעּפע יװ ןלגגאגעגמורַא ןענעז עדייג
 טימ ױרּפ ַא ןוֿפ דליּב ַא ייב רענייא :ןעבילבעג ןחעטש יז ןענעז ךָאנרעד
 גנַאלש ַא טימ ורֿפ א ייּפ רעטייווצ רעד ,ץרַאה ןיֿפױא טנַאילירּב ַא

 ןעליטשרעֿפ ַאוַא ןענעװ טלַארטעג טשינ ךָאד בָאה ךיא--
 עגיוהעהעולעה עניײמ ןוֿפ לָאכרוד ןעֿכילקי?גמוא ַאזַא ןעגעוו
 ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,רעד טדערעג טרעטיּברעֿפ טָאה ---,ןעּברַאֿפ
 .ץרַאה ץֿפױא טנַאילירּב ןץ'טימ יורכ רעד ןוֿפ דליב םייצ



 ןיימ ,גנַאל ןופ ךָאנ טסואוועג ןעליּפשרעפ ןייד ּבָאה ךיא---
 טָאה טסניקילעזניּפ רעד ןיא ןעטײקגיחעֿפ ערעזנוא טשינ ,דנײרֿפ
 ןיימ ..עעדיא ןײמ ןעמונעג עימערּפ יד טָאה סע ---.טגיזעג
 ןעשנעמ ןוֿפ טייקנעטילעגֿכרוד ןוא ןעדייל סָאד העז ןיא ,דנײרֿפ
 סרעֿכלעװ ןיא ,ץרַאה ץֿפױא גנַאלשַא טימ ױרֿפ ַא ןוֿפ טלַאטשעג ןיא
 ,טנַאילירּב א ,רעֿכילטונימ ַא טנַאילירּב ַא ,טנַאילירּב א טגיל סע ליומ

 .םוחת ןעֿפילקילגנוא ןוֿפ םי ןיא ןעלַאֿפ טונימ ןייא טימ ןָאק סָאװ
 ףיוא ךעלכיימש יד יװ רהעמ ןהייצ יד טימ ןעצירק סָאד העז ךיא
 םעד ,טײקדלימ יד יװ ,רהעמ ןערָאצ טעד ,רע'מינּפ עכילשנעמ יד
 *ץטַאמ ןוֿפ להיֿפעג עכילקילג סָאד יוװ ,רצקרַאטש ןעברַאטש ןוֿפ לַאֿפוצ

 ףעגילײה רנסיורג רעד ןצ טרהיֿפ ץלֲא .ןערעװ ןעריוּבעג ןעדנער

 סָאד .דנײרֿפ ןיימ ,גיּבײא טּבעל עטעטכי:ףעֿפ סָאד ,גנוטֿכינרעֿפ
 רעגילייה רעד וצ ט היֿפ סָאװ ,עֿפוטש עדנערעטַאמ ַא זיא ןעּבעל

 ױרֿפ יד .ןיא ּביולג ןירעד ןּוא .עעדיא ןיימ זיא סָאד .גנוטֿכינרעֿפ
 ןעגארטקײװַא . טלַאװעג טָאה יז סָאװ ,טנַאילירּב ןעגילייה ן'טימ
 ,טרהעקרעפ ,יז טָאה .עּביל ןוא ןעביולג ןוֿפ טײקֿבױה-לעמיה רעד וצ
 ןי מ ןצֿפָארּפשטנע טוה ?עדָאמ רעד .ט-תיֿפעג קילגנוא ןוֿפ םוהּת םוצ
 ןײד ,רעטסעּב ןײמ ,טליבשרעֿפ טסָאה וד ,רלטנוא ךיז ביג .עמעט
 ...ןערילוטיּפאק ןעֿפרַאד גנורעטעגרעֿפ ןוֿפ ןעעד'א ענ

 טָאה ןְעקילּב עשילָאֿפנַאל;מ יד טימ ןַאמרעגנוי רעדנָאלּב רעד
 טימ טלעטשרעפ טָאה *עלעקגוט רעד .דליּב ןייז ןיא טֿפיטרעֿפ ךִיז
 .םינּפ סָאד דנעה יד

 .טגערפעג רעטשרע רעד טָאה ?וטסגייו:ש סָאװ --
 +טנעעג רעטייווצ רעד טָאה --ןנדייר ךיא לָאז טָאװ ונ---

 ינע ןײמ טימ "א רערָא סגיימ רליּב סָאד ףרַאד דגיצַא --,טרעֿפ

 ָאד ןיוש בָאה ךיא .ןענַאד ןוֿפ ןערעוו ןעגָארטעגקעװַא םזַאיזוט
 ..ןָאט וצ טשינ רעגנעל סָאװ

 :הַארטש ן'טימ ױרֿפ רעד ןופ ױליּב טָאד טּפַאֿכעג טָאה רע
 סָאד .ךיז ןוֿפ ןָאטעג בָא סיוטש ַא סע גיטסַאה ןוא טנַאילירּב ןעדנעל
 רע זיא ךָאנרעד .ןעלַאֿפעג דרע רעד וצ םינּפ ץטימ זיא דליּב

 ,טַאט רענעגײא רעד רַאֿפ ןעקָארשרעד ,ןעּבילּבעג ןהָעטש גנולצולַּפ
 | .שיט םוצ ןַאטצג ףרַאװ ַא ךיז רע טאה ךָאנרעד
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 לא רַאֿפ בָאה .ךיא סָאד .,ןעבײרשנָא רהיא ךיא העג דניצַא =- ==
 == == .ףיא -וךיא ןסָאלש.טֿפול ַא טיובעגסיוא בָאה - ךיא ,ךיא ןטליֿפש י

 : בָא ה- ףיא -- דנַאה ןיא רעדעֿפ יד טּפַאֿכעג גיסָארדרעֿפ רע טָאה/
 -  .טנַאילירפ ןעֿכילקילג ןעטכַארטעגסױא'נַא טימ ױרֿפ ַא ןעֿפַאשעּב

 / היא טָאה רבח ןייז יװ ,ןַעביירש טלָאװעג ןיוש טָאה רע
 י /  .סעפצ ןָאטעג זײװ ַא ןוא דנַאה רעד רַאֿפ טּפַאֿפעגנָא/ 'ו

 - .יטדָאטשסיױרג ַא ןיא טקורדעג ,דליב ַא ןָעװעג זיא סָאד |
 הר יא יורֿפ .רענעקנורטרעד רענעי ןוֿפ דליּב ַא ,גנוטייצ רעש -

 ,לעֿבײט:סטַאמיײה רהיא ןוֿפ סעגערּב | 

 . ךיא - = .טדערעג ליטש רענעי טָאה --- !העז !העז -- |
 - תמו .ַא זיא סָאד .ץיזַאטנַאֿפ רעד ןוֿפ טֿפַארטעגסױא טשינ סע ּבָאה
 /  רעסַאװ ןיא טֿפלעה רֶעד ןיא טגיל ןוא טוט זיא ױרֿפ ןייד

 . רוה .,גיניזנהַאו} טרָא ןוֿפ ןענַאטשעגֿפױא זיא רעטשרע רעד
 .תךיז .ןעגערֿפֿפָאנ ןעֿפױל ,ןעּביירש טלָאװעג ,ּפָאק ץ'רַאֿפ טּפַאכעגנָא
 .?דנַאה רעד רַאֿפ טּפַאֿכעגנָא םהיא טָאה' רעטייווצ רעד

 7 ןטעּפש וצ ---
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 .לעטאק דוד ..... גנאהראפ ןעסייוו ַא רעטנוא (8

 ןעּברַאֿפ ,רעוליב ץ'טלוּב יד ,ןעטפַאשדנַאל ץטרעדלישעג-:טיירּב יד,)

 ןגנעז ץלא סָאד -- זילַאנַא רעשינָאלָאֿיסּפ רעגײֿפ רֶעֹד ןוא ןעטלַאטשָעג ןוא
 ,(?'רוטַארעטיל רעשידוי רעד ןיא רענעט עיינ רָאג

 עט 234 03 54: 3456 }צי (} טמפוב טכנע) 023 4

 ,חיובסטאמ לאוי ..;....., תורוד יירד ,ׂ,6
 ןוֿפ ןַעּבָלל קיטש ַא םורַאיטּפַאכ סָאװ ,קרָעװ סיורג ַא זיא סָאד.)

 ףלַאֹװצג ַא טכ:מ סָאװ ,םזיגַארט ןוא ןעגנַאגרעּביא ערעיײז טימ תורוד יירד

 ,('רֶעזַעל ן'ֿפױא םשור ןעגיט

 טו 06666266 1 } כב 666563 8

 .טקסעשזוא .ע ....... שטיוװָאֿפעזַעי ריאמ (8
 .געגַאּפש יױזַא ןענָעז ְךוּב ןעגיזָאדמֶעד ןוֿפ ןעפיט ןוא ןעגנולדנַאה עכנַאמ,)
 טיפע יװ ,רעזעל םִעֹד טשרעהעּב קורדנײא רעד זַא ,קרַאטש ױזַא ןוא גיד

 ' ,(?טכַאמ עֿכילגהעװעגנוא'נא

 גנב 2 2:20 6464 אהנויז (} 1022 2224 6
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 ,יק .ןלירּפ חנ .......::.:..:ייי*י- ןעליוּפ (0
 רעֿפיּב עטסגידנערהעלעּצ-טסֿפעה ןוא עטסגיטֿפִיװ עמַאס יד ןעגעז סָאד,)

 .ץוו ןעגארֿפ יד ןיא ןעריטנעירָא ךיז לי סָאװ ,דוי רֶעדְצי ןוא ,ןעליוּפ ןעגטוו

 ("דנאה רעד רעטנוא ןעבָאה ייז טגנידעגנוא זומ ,ןעלױּפ ןעג

 טו כ כב 666 5656 0 ברא{ לפי 3 602 4

 .ןרָאהנײא דוד ... .... טייצ רעד ןוֿפ ךוּב סָאד 1
 / .עג יד ןוא ָץזָארּפ סגרָאהנייא ףיוא טגיל ָץיִזָעֶאַּפ ןוֿפ רעיילש ַא,)

 ,מ 13 זיירפ - ,("ןעקנוֿפ עגָעדלָאג יװ ,סױרַא-ןעטֿבײל ןָעקנַאד

 סע פ22כ206606:26 ניטא 96
 .ןָאזרַעדָארּב השמ 5 60 9 8 ס 4 פ 9 6 6 9 4 גנורעטסייגעּב (39

 ןוא ןָעגנַאלק ָץייֵנ טימ טרעֿבײרעּב ָאד טרעװ ָץיִזעָאּפ ץשידוי יד,)
 ,("גנורעטסייגעצ רעטשנעּבעג-טָאג רָענייר ןוֿפ תמאּב ןעמוק סָאװ ,ןעגראמ
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 רעלטסניק ,

 ,("םי ן 'ֿפיוא - דניו רעד יו - ,עשימרוטש

 2 -אקנלָאראק ,ו 1 . ןעגנורעדנַאװ + .טְמְרֹוט (88
 .רעטיורג ר עד סָאװ ,עטסקראטש סָאד ןוא ץטסנָעש סָאד זיא סָאר)

 : ךופ טיּבעג ןיֿפיױא ןעֿפַאשעג טָאה ָאקבעלָארַאק רעֿפמעק .ןוא

 ,(יךעגנורעדגַאװ| יוערלגיס ןוא ןייפ-עגנרוט .

 : 2 בכּכ 6 :50600 נא 6 32

 קעלָאראק וו ... .ןעגעלהעצרעדי רעריביס (34

1 

 .ליׂשעג טשינ טיירּב ןוא ףיט ױזַא טָאה רעלטסניק עשיסור יד ןגֿפ רעגזיק,)
 -רעטייוו 'רָאד ןוֿפ ןעטֿפַאשדנַאל .עגעש.גנערטש יד ןוא ןעצעל סא טישד

 י : | | ,("רקגיס
 !- וכי 8 64: }עמ י59933266666

 ָאגוה .רָאטקִיװ ........ רהאי עט-93 סָאד (6
 - .טלעװ רעד ןוֿפ ןערעטש עטסערג יד וצ טְרעהעג ָשגוה רָאטקיװ)

 : ןֵנְִז סָאװ ,קרֶעװ עטסנַעש .יד וצ---"רהָאי עט--93. סָאד ןֹוא דוטַארעטיל

 .("ןעֿכַארּפש ְעלַא ןיא ןערָאװעג טצעזעגרעביא {

 ילפקפספס66600 סי פספ2סס6

 ..שטיװָאלַא ס ,ז ( 2 6 * 2 8 + 6 8 ' י סעגורטס (37

 .,שידול ןיא = :ַעטסנעש יד ןוֿפ רענייא זיא שטיװָאלאגעמ .,ז,)

 .יקריוו ןענעז ,דנַאּב ןֶעג יזָאדמעד ןיִא ןײרַא .ןֶעמּוק סָאװ ,רעדיל ענייז ןוא

 רָעּבָא לָאמַא ןוא עשילָאכנַאלעמ לָאמַא ,סעגורטס עץטרַאצ ןוֿפ ןַעגנַאלק ךיל

 36 33 2966 נט: וו

 ןייייייייייייייייייייייייי ךוּב:רָעטַאעט סָאד 8
 -טגןעֿפַאשעג ןענעז טָאװ ,סרעטקאנייא עטסֶעּב יד ןוֿפ גנולמַאז 8,)

 ךש יד ףיױב ןְערָאװָעג טליּפשעג ןוא ןעֿכַארפש עשלאעּפָארייא עלא ןיא ןערָאװ =

 ,("ַאקירעמַא ןוא אפָארליא| יא טָענהיב עטסערג

 שה 46 6664 2265

 א . .שטיװָאלַאגעס ז .. 2. (עמעָאפ) עניגער; 9
 2 .שיליוּפ יד .טלָאמעגסױא ָאד זיא -טנעדייל ןעגיטֿפיזֿפרוד א .ףייא-) |

 : | יוצ ןוא הביבט רהָלֹא טרָעדלישעג זִוא ןעברַאֿפ עטרַאצ טיט ,ױרֿפ עשִידוי .

 20 ר ש .עגמלוא סרָעטכיד םָעד ךיוא טמרָעד ןצמ ֹ
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